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Anotace 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou mechanického tunelování pomocí 

zeminových štítů zejména s ohledem na sedání povrchu v oblastech městské zástavby. Mezi 

hlavní výhody této metody patří zvýšená bezpečnost práce, rychlejší postup čelby, snížení 

ekonomické náročnosti a snížení objemu práce. Metoda zeminových štítů využívá 

vyrovnávání tlaků pomocí upravené zeminy v odtěžovací komoře proti tlakům, které působí 

na čelbu od okolního prostředí a podzemní vody. Cílem této práce je vytvoření parametrické 

studie, která vychází z výsledků matematického modelování. Do těchto modelů zahrnujeme 

hlavní faktory, jako jsou geologie, rychlost ražby, množství aplikované výplňové malty a 

velikost přetlaku v odtěžovací komoře. Všechny tyto faktory mají svůj vliv na celkové sedání 

povrchu. Parametrická studie slouží k porovnání a ověření reálných naměřených hodnot, které 

byly získány při realizaci projektu Metro V. A v Praze. 

Annotation  

The following diploma thesis deals with the issue of  mechanical tunelling realized with EPB 

shields, particularly with the respect to the urban suburbs’ surface settlement. Among others, 

the main EPB shield method benefits are not only increased work safety but also quicker face 

proceeding and moreover the decrease in both economical demands and workload. The usage 

of EPB shields aims to equalize the potential pressures by means of beneficiated soil. This 

soil is placed in excavation chamber and protects the face from groundwater and other 

environmental impacts. The primary objective of this thesis is to produce parametric study 

steming from the results of mathematical modules based on geological studies (e.g.: face 

speed and both the amount of heap sand and the number of overpressure in an excavation 

chamber). All the factors mentioned influence the surface settlement as a whole. The 

parametric study in this thesis serves us as a means of comparison and verification of the data 

gathered while Metro V.A project in Prague was implemented. 
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Seznam použitého značení 

Délka: metr, milimetr, kilometr …[m, mm, km] 

Hmotnost: kilogram, tuna …[mg,kg, t] 

Objem:metr krychlový … [m3] 

Obsah: metr čtvereční … [m2] 

Přítok: litr za sekundu … [l.s-1] 

Rychlost: milimetr za sekundu, metr za sekundu …[mm.s-1 , m.s-1] 

Tlak: Pascal, Megapascal,Gigapascal, bar … [Pa, MPa, GPa, bar] 

Vlhkost: procento … [%] 

Síla: Kilonewton … [kN] 

Objemová hmotnost: kilogram na metr krychlový … [kg/m2] 

Poissonovo číslo ν …[-] 

Součinitel bočního tlaku K0 …[-] 
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1 Úvod 

Technologie ražení pomocí mechanizovaného tunelování se dostává do popředí, generální 

trend ve světě v oblasti podzemních konstrukcí vede k požadavkům čistě mechanizovaného a 

automatizovaného tunelování. Výhody, které mechanizované tunelování přináší, jako jsou 

například vyšší bezpečnost práce, rychlejší postup čelby, zlepšení ekonomických hledisek a 

šetření práce. 

Metoda ražení pomocí EPB (Earth Pressure Balance) zeminových štítů je jedním ze zástupců 

moderního mechanického tunelování, tato metoda vznikla v Japonsku za účelem snížení 

sedání povrchu, zmenšení dopadů na životní prostředí a zvýšení bezpečnosti práce. Princip 

této metody spočívá v tom, že tlaky, které vznikají od horninového prostředí a podzemní vody 

vyrovnáváme pomocí upravené zeminy v odtěžovací komoře.  

Tyto štíty byly úspěšně použity na celém světě pro realizaci podzemních staveb, například 

železniční tunel Katzenberg ve Švýcarsku, projekt metra M30 v Madridu, kanalizační stoka 

v Singapuru a další. Pro své výhody a flexibilitu byla metod EPB vybrána i pro realizaci 

projektu Metro V. A v Praze. Tato technologie, byla v naší republice použitá poprvé. Dva 

zeminové štíty vyrobené firmou Herrenknecht AG vyrazily dva jednokolejné tunely metra o 

celkové délce skoro 5 km. Hlavním kritériem bylo limitní sedání povrchu, které nesmělo 

přesáhnout 10 mm, protože nad tunely se nacházela hustá městská zástavba. Toto kritérium 

byla značná výzva z důvodu složité pražské geologie a malého nadloží tunelů, které místy 

dosahovalo jen 15 metrů. Na tomto projektu se jasně ukázaly výhody mechanizovaného 

tunelování. Dalším projektem, který bude realizován na území naší republiky pomocí 

mechanizovaného tunelování je plánovaný železniční tunel Ejpovice u Plzně.   

Oproti konvenčním metodám ražby má mechanizované tunelování řadu výhod, ale musí být 

použito tam, kde můžeme všechny tyto výhody plně využít. Pokud dodržíme všechny 

technologické postupy a naplánujeme kvalitně celý proces, můžeme vytvořit kvalitní 

podzemní dílo a dosáhnout vysokých měsíčních postupů, kterých by při konvenčních 

metodách nebylo možno dosáhnout. 
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2 Základní rozdělení a charakteristiky razících metod 

2.1 Konvenční metody ražení 

Pro konvenční metody ražení je charakteristická cyklická organizace prací. Abychom s dílem 

postoupili o určitou část (záběr), je třeba provést základní pracovní operace: 

 Rozpojení horniny, její naložení a odvoz; 

 zajištění vytvořeného výrubu. 

Mezi hlavní konvenční metody ražení patří: 

a) Klasické ražení 

Ražba podzemního díla probíhá pomocí trhacích prací nebo mechanickým odtěžováním čelby 

např. frézami, impaktory, tunelbagry apod. Po odstranění rubaniny následuje vyztužení 

záběru. Použitá výztuž může být rozmanitá a záleží na technologickém řešení vyztužování. 

Existují různé druhy výztuže, např. oblouková výztuž, stříkaný beton, svorníky, příhradové 

profily, tybinky atd. Příklad klasického ražení můžeme vidět na obrázku 1., Jedná se o 

průzkumnou štolu tunelu Dobrovského v Brně, kde ražba probíhala mechanickým 

odtěžováním čelby pomocí rypadla a vyztužení bylo realizováno pomocí ocelové a obloukové 

výztuže v kombinaci se stříkaným betonem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Průzkumná štola v jižním tunelu Dobrovského – Brno. [1] 
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b) NRTM 

Metoda NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda) patří k nejrozšířenějšímu způsobu ražení 

podzemních děl.  Tato metoda využívá skutečnosti, že samotná hornina přenáší část zatížení, 

a není tedy nutné budovat masivní ostění, jak tomu bylo v minulosti. Důležitým faktorem je 

monitoring, který umožňuje sledování průběhu deformací a zabudování výztuže 

v nejvhodnějším okamžiku. Znázornění tohoto faktoru nám prezentují                                   

tzv. Fenner – Pacherovy křivky. Jako primární výztuž se používají příhradové oblouky, 

svorníky, ocelové sítě a stříkaný beton. Tento tvoří skořápku, která je ovšem dostatečně 

poddajná tak, aby povolila horninovému prostředí určitou míru deformací. Následuje izolace, 

nejčastěji z dvoubarevné fólie (vizuální kontrola proti poškození), armatura a sekundární 

beton, který se ukládá do pohyblivého bednění. Definitivní vyztužení se provádí v úsecích. 

Pokud razíme v nepříznivých geologických podmínkách a ražba plným výrubem není možná, 

můžeme čelbu rozdělit horizontálně, vertikálně, nebo kombinací dvou výše zmíněných a razit 

tak v několika dílčích čelbách (obr. 2). V takovémto případě řešíme každou čelbu jako celek, 

kdy musí být v každém celku dodrženy zásady NRTM. Pokud i tak dochází k problémům při 

ražbě, je možné zavést další opatření, jak například jsou: 

 Zkrácení délky záběru, 

 zahuštění sítě svorníků, 

 kotvení čelby laminátovými svorníky, 

 aplikace mikropilotového deštníku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Ražba tunelu Mrázovka. [2] 
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c) Metoda obvodového vrubu 

Jedná se o alternativní konvenční metodu ražení, která byla vyvinuta ve Francii pod názvem 

Perforex. Ražení každého záběru je zahájeno vytvořením vrubu o šířce 0,14 až 0,4 m a 

hloubce 2–4 m. Celá tato operace je provedena speciální řetězovou pilou, která je umístěna na 

vodícím rámu (obr. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Metoda Perforex. [3] 

Podle geologických podmínek lze zvolit jeden ze dvou základních postupů: 

Ve skalních horninách se jádro vymezené obvodovým výrubem odstřelí. Vzhledem k tomu, 

že je jádro již od masivu odděleno, nemusí být nálože příliš silné. Masiv za vrubem se navíc 

nepoškozuje, protože otřesy vyvolané trhacími pracemi jsou minimální. Toto je výhodné 

zejména u tunelů s nízkým nadložím, popřípadě pod zástavbou či v její blízkosti. Následný 

výrub se vyztužuje stejně jako u NRTM. Tento postup lze užít v horninách o pevnosti          

80–150 MPa. 

V zeminách a poloskalních horninách se výrub vytváří po částech, které jsou ihned zaplněny 

stříkaným betonem se zasunutou ocelovou sítí, nebo stříkaným vláknobetonem. Jádro se poté 

odtěží výložníkovou frézou, popřípadě tunelbagrem. V případě nestabilní čelby volíme přesah 

0,5 až 2 m, případně zajišťujeme čelbu stříkaným betonem a kotvením. [4] 

 

 



13 
 

d) Metoda chráněného jádra (Metoda Lunardi) 

Metoda chráněného jádra patří do skupiny konvenčních tunelovacích metod. Metoda využívá 

ochrany a vyztužení horninového jádra před čelbou raženého díla. Četným sledováním 

chování horninového masívu se ukázalo, že část deformací probíhá ještě dříve, než je záběr 

vůbec proveden. Snahou je tedy omezit deformace probíhající před čelbou na minimum, a 

vytvořit tak dostatečně tuhou oporu pro podélnou horninovou klenbu, která vzniká mezi 

jádrem a již vybudovaným ostěním. Ochranu jádra zajišťují opatření, která jsou prováděna 

v předstihu před vlastní ražbou. Mezi tato opatření patří používání sklolaminátových kotev 

(obr. 4) v délce, která je rovna minimálně průměru díla. Podle charakteru a kvality 

horninového masivu lze použít mikropilotové deštníky, ochrannou klenbu z tryskové 

injektáže, zmrazování apod. Zásadní rozdíl je i optimální době potřebné pro zabudování 

výztuže. Zatímco u NRTM bývá sekundární výztuž zabudována až po odeznění konvergencí 

výrubu, u metody Lunardi se relativně tuhé sekundární ostění zabudovává do výrubu, a to co 

nejblíže k čelbě tak, aby se co nejvíce minimalizoval zásah do primárního stavu napjatosti 

v prostředí kolem výrubu. Tato metoda je výhodná pro výstavbu tunelů pod povrchovou 

zástavbou, ale nehodí se pro tunely ve velkých hloubkách, kde je napjatost masivu extrémní. 

Tato metoda je také známá pod názvem ADECO-RS (Analysis of Controlled Deformation in 

Rock and Soils). [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Čelba tunelu vyztuženého sklolaminátovými kotvami. [5] 
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2.2 Kontinuální metody ražení s mechanickým rozpojováním 

horniny: 

Oproti konvenčnímu cyklickému ražení štol a tunelů existují metody kontinuálního ražení, 

kdy se čelba rozpojuje mechanicky bez použití trhacích prací. Ražení lze provádět ve všech 

horninových podmínkách. Výrub se odtěžuje na plný profil a má nejčastěji tvar kruhu., 

Všechny práce spojené s ražbou jsou zcela mechanizovány. Razící stroj, respektive štít, za 

sebou během ražby tahá komplex pomocných zařízení na několika návěsech. Celková délka 

těchto návěsů nezřídka přesahuje 100 m. Tyto strojní komplexy prošly rychlým vývojem a 

můžeme je rozdělit do dvou skupin: 

 Plnoprofilové razící stroje do skalních hornin (tunnel boring machines – TBM), 

 tunelovací štíty a protláčecí soupravy, určené na práci v zeminách a poloskalních 

horninách. Do této skupiny lze zahrnout i prstencovou metodu výstavby. [6] 

 

2.3   Rozdělení TBM: 

Dle konstrukčního uspořádání můžeme razící stroje rozdělit na: 

a) razící stroje bez štítového pláště jsou určeny pro práci v pevných skalních horninách, 

ve kterých můžeme očekávat dostatečně dlouhou dobu stability výrubu. Výrub je 

proto potřeba vyztužovat jen lokálně. Stroj se při ražení rozepře do stěn výrubu 

pomocí rozpěrných desek, jak je znázorněno na obr. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5:Otevřené TBM o průměru 8m, výrobce Robbins. [7] 
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b) razící stroje se štítovým pláštěm jsou určené na práci v podmínkách, při kterých se 

výrub za hlavou musí co nejdříve zajistit (nejčastěji prefabrikovaným ostěním). 

Rozeznáváme několik typů těchto razících strojů, a to: 

 TBM s jednoduchým pláštěm: stroj se při práci posouvá dopředu odtlačováním 

od čela prvního prstence ostění, které se montuje pod ochranou pláště.  

 TBM s dvojitým členěným (teleskopickým) pláštěm (obr. 6), které lze použít 

univerzálně. Pokud je hornina na líci výrubu dostatečně únosná, reakce se 

přenášejí do rozpěrných desek na stěny výrubu, takže vrtání i montáž ostění 

může probíhat současně. Není-li výrub dostatečně stabilní, opírá se TBM o 

čelo prstence prefabrikovaného ostění. [6] 

 TBM s jedno- nebo dvoustupňovým rozšiřováním výrubu, které se vyrábějí jen 

pro ražbu tunelů o velkém průřezu. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6:TBM firmy  Wirth typ TB 453 E/TS. [8] 
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2.4    Tunelovací štíty a protláčecí soupravy 

Štíty 

Štít lze popsat jako válec z ocelového plechu vyztužený příčnými a podélnými výztuhami. Ve 

své podstatě je tunelovací štít moderní verzí hnaného pažení. Mezi předním a zadním 

výztužným prstencem jsou umístěny lisy, které štít zatlačují dál do zeminy. K odtlačování se 

používá prstenec prefabrikovaného ostění, který se montuje pod ochranou pláště v zadní části 

štítu. Na přední části se zemina rozpojuje. Aby štít samotný vytvářel co nejmenší nadvýlom, 

je plášť v koncové části zeslaben. Naopak, v přední řezné části, kde je štít nejvíce namáhán, je 

plášť hrubší. Při návrhu štítu je nutné udržovat optimální poměr mezi délkou L a průměrem 

D, L/D = 1–1,5. Příliš krátké štíty se snadno vychylují z daného směru a vzniklé odchylky se 

musí stále korigovat. Na druhou stranu řízení příliš dlouhého štítu je obtížné. Dlouhé 

mechanizované štíty by se proto měly rozčlenit na kloubově spojenou přední a zadní část. 

Z hlediska konstrukce můžeme štíty rozdělit do dvou skupin: 

 Komunální štíty pro ražení štol (kanalizačních, kabelových, vodovodních či 

rovnou kolektorů), které mají většinou průřez výrubu do 16 m2, tedy průměr do 

4,5 m.  

 Štíty s většími průřezy, které se používají hlavně k ražení dopravních tunelů. 

Skládají se z několika částí, takže je možné jejich přeprava ze stavby na stavbu 

a následné smontování. 

Konstrukce štítu může, ale nemusí, nahradit ostatní metody tunelování. Může nabídnout 

technické řešení a také ekonomickou alternativu oproti jiným metodám tunelování 

v obtížných geologických podmínkách, pro dlouhá díla, v případě požadavku vysokých 

výkonů při ražbě nebo tam, kde je jasně stanoven a omezen limit sednutí povrchu. [6] 
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Využití štítů přináší celou řadu výhod, ale také nevýhod, jako např.: 

Výhody: 

 Možnost mechanizace a vysoké tempo postupu. 

 Přesnost profilu. 

 Minimalizování dopadu pro stavby na povrchu. 

 Zlepšení bezpečnosti pro raziče. 

 Konstrukční metoda přátelská k životnímu prostředí. 

 Snížená hlučnost. 

 Umožňuje vysoce kvalitní a ekonomické plánování. 

 

Nevýhody: 

 Dlouhý čas pro design, výrobu a montáž stroje. 

 Delší čas pro seznámení se s technologií. 

 Komplikované a drahé vybavení na staveništi, konkurenceschopnost pouze pro delší 

díla. 

 Riziko výkonu pro proměnlivé geologické podmínky. 

 Malá možnost změny tvaru příčného profilu. 

 Vysoká cena pro úpravu těžební geometrie, např. pro širší sekce. 

 Obvykle nutnost speciálního designu výztuže, která odolá zatížení. 

 

Aplikace štítů je tedy proveditelná tehdy, když je rozumně využito všech výhod této 

technologie a nevýhody jsou akceptovatelné na úkor jiného designového či konstrukčního 

řešení. Zkušenosti ukazují, že štíty s menším průměrem mohou po všech stránkách 

konkurovat jiným tunelovacím metodám pro délku tunelu do 2000 m. Pro delší tunely je 

využití těchto strojů ekonomicky výhodnější než používání jiných konvenčních metod. 

Úspěšné použití štítu vždy vyžaduje pečlivý design a projektování stroje, výztuže a logistiky. 

Zkušenosti a know-how jsou základním požadavkem pro ekonomický a prováděcí plán. Stává 

se, že při volbě nevhodného stroje, nebo konstrukčního konceptu pro dané geologické 

podmínky, je později potřeba čelit nepřijatelnému sedání povrchu, nečekanému zpomalení 

postupu, drcení či selhání výztuže, vtékání vody či jiným problémům. [6] 
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 Přínosný je pouze takový tunel, který je konstruován podle harmonogramu, při dodržení 

dobré kvality a přijatelné ceny a s malým dopadem na životní prostředí. Projektanti štítu a 

jeho vybavení musí vzít všechny tyto přirozené faktory v úvahu. Neustálá výměna informací 

mezi strojními a stavebními inženýry je základním a nepostradatelným krokem pro vhodné 

vyhodnocení zkušeností z realizovaných projektů. 

Podle celkového vybavení rozeznáváme: 

 Nemechanizované štíty, 

 mechanizované štíty se záběrem po částech, 

 komplexní mechanizované štíty, 

 štíty pro ražení pod hladinou podzemní vody a 

 speciální štíty. 

 

a) Nemechanizované štíty 

U tohoto typu štítu se rozpojování zeminy uskutečňuje řeznou hranou pláště s následným 

napomáháním ručními nástroji nebo stroji. Mezi jeho hlavní výhody patří univerzálnost a 

možnost přizpůsobení pracovního postupu okamžitým geologickým podmínkám. 

Nemechanizované štíty (obr. 7) jsou vhodné zejména pro ražení krátkých úseků. 

V současnosti se tyto štíty používají jen zřídka tam, kde to geologická situace vyžaduje. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Nemechanizovaný štít při ražbě štoly. [9] 
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b) Mechanizované štíty se záběrem po částech 

U těchto štítů se rozpojování zeminy provádí pomocí různých mechanizmů se záběrem po 

částech. Tyto mechanizmy bývají upevněny na předním výztužném prstenci. Rozpojená 

zemina je odtěžena z čelby pomocí pásového nebo hrablového dopravníku a dále je 

mechanicky přehrabována z nakládací plošiny. Volba rozpojovacího mechanizmu závisí na 

mechanických vlastnostech zeminy: 

 U sypkých a málo soudržných zemin stačí narušit jen střední část čelby, zbývající 

část se sesune sama; zde postačí lopatové rypadlo na otočném a výsuvném 

výložníku (obr. 8). 

 U soudržných, pevných až tvrdých zemin a poloskalních hornin se jako nejlepší 

volba jeví výložníková fréza s válcovou nebo kuželovou hlavou, která je osazena 

kolíčkovými dláty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Razící štítovací komplex TAUBER. [10] 

 U zvětralých a silně rozpukaných poloskalních a skalních hornin lze použít 

impaktory umístěné na hydraulicky ovládaném výkyvném výložníku. 

 U plastických a lepivých zemin je vhodné lopatu rypadla nahradit otočnou 

deskovou škrabkou. [6] 
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c) Komplexně mechanizované štíty 

Základní částí těchto štítů je plnoprofilová vrtací hlava, která rozpojuje horninu rotačním 

pohybem kolem podélné osy štítu, a to na celé ploše výrubu najednou. Posun štítu je opět 

zajištěn hydraulickými lisy, které se odtlačují od prstence segmentového ostění. Hlava je 

osazena kolíčkovými dláty, která seškrabují, resp. odlamují materiál na čelbě. Pokud se 

očekává výskyt překážek, jako jsou balvany, staré zdivo, bloky betonu apod., lze na vrtací 

hlavu namontovat několik diskových dlát, mírně předsunutých před kolíčková dláta, která tyto 

překážky na čelbě drtí a rozmělní. Rozpojená hornina se většinou nabírá obvodovými 

lopatkami a vyklápí se na pásový dopravník. Výkon štítu dosahuje i několika metrů za 

hodinu, je proto nezbytné s touto skutečností počítat a navrhnout odsun rubaniny a přísun 

segmentů ostění., Všechna potřebná zařízení tahá štít za sebou na návěsech – vzniká tak 

štítový komplex podobný komplexu TBM. Razící komplex je montován postupně. Nasazení 

tohoto komplexu je hospodárné jen při ražbě tunelů větších délek. [6] 

d) Štítování pod hladinou HPV 

V současnosti se technologie štítování používá nejčastěji právě při ražení štol a tunelů ve 

vodou nasycených zeminách pod hladinou podzemní vody, nebo například pod koryty řek. 

V minulosti bylo ražení v těchto podmínkách velice obtížné, mnohdy i nemožné. Dnes se 

jedná o nejlépe mechanizovanou a bezpečnou technologii. K ražení se používají pneumatické 

štíty, štíty s pažící kapalinou nebo zeminové štíty. [6] 

Pneumatické štíty: 

Podstata této metody spočívá v tom, že přetlak vzduchu přes čelo štítu brání vnikání vody do 

prostoru štítu. Tímto způsobem se také výrazně zlepšuje stabilita čelby. Aby toto bylo 

zajištěno, je zapotřebí do ostění štoly zabudovat dvojice vzduchotěsných stěn, mezi které se 

vsadí vzduchotěsná komora (vzdušnice). V prostoru před vzdušnicí se pak udržuje přetlak 

vzduchu, jehož velikost se volí v závislosti na hloubce raženého díla a propustnosti masivu. 

Maximální přetlak však může mít hodnotu jen do 0,35 MPa. To znamená, že technologii lze 

použít do maximální hloubky 35 m. Maximální součinitel propustnosti pro tuto metodu je 

roven k = 10-4 m·s-1.  
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Hlavní nevýhodou této technologie je skutečnost, že se pracovníci před příchodem do štítu i 

po návratu z něj musejí adaptovat na zmíněné podmínky ve vzdušnici. Hrozí také reálné 

nebezpečí onemocnění pracovníků kesonovou nemocí. Dále je nutné vytvoření havarijní 

vzdušnice a vzdušnice pro materiál. Z těchto důvodů je tato metoda na ústupu. [6] 

Štíty s pažící kapalinou: 

Princip této metody je poměrně jednoduchý: řezná část štítu se od zadní části oddělí 

vodotěsnou přepážkou a naplní se kapalinou o větší hustotě (bentonitovou nebo hlinitou 

suspenzí), ve které se udržuje přetlak potřebný k zajištění stability čelby. Ta je zlepšena i tím, 

že pažící suspenze proniká do pórů v zemině a vytváří na líci výrubu tenký povlak. Zemina se 

mechanicky rozpojuje a jelikož je těžší než pažící suspenze, klesá ke dnu, odkud se odčerpává 

přes transportní potrubí. Jako transportní médium se využívá pažící suspenze. Na povrchu je 

tato suspenze čištěna od rubaniny a znovu putuje do oběhu.  

O rozvoj této technologie se přičinila především firma Mitsubishi (Japonsko). Z japonských 

„slurry“ štítů se vyvinuly dnešní zeminové štíty. Dále můžeme zmínit britskou firmu R. L. 

Priestley, dnes již zastavená vývojová linie. Německá firma  Wayss & Freytag, která začala 

později úzce spolupracovat s firmou Herrenknecht, se zasloužila o produkci  hydroštítů, 

k jejichž vývojovým variantám patří „Mixschildy“, „tixštíty“ a „hydrojet“ štíty. 

 Slurry štíty 

Slurry štíty (obr. 9) jsou konstruovány pro práci v písku a bahnitých zeminách. Při nasazení v 

 soudržných zeminách dochází k ucpávání otvorů a v písčitých štěrcích se rychle obrušují 

valivá dláta, což má za důsledek zvýšené tření, a tím pádem i zvýšený kroutivý moment vrtací 

hlavy. Hlava je rovinná a téměř uzavřená, čelba je tak podepřena i mechanicky. Výměna dlát 

či odstranění překážky na čelbě je možné jen přes několik tzv. oken, která jsou při ražbě 

uzavřena. Dláta jsou umístěna ve dvou řadách, což umožňuje otáčení hlavy v obou směrech. 

Všechny řídící a kontrolní činnosti se provádějí z řídícího centra na povrchu, takže postup 

ražby je automatický. 
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Obr. 9: Slurry štít pro ražbu dopravní cesty pod zátokou v Tokiu. [11] 

 Hydroštíty 

Hydroštíty jsou přizpůsobeny pro práci v komplikovanějších geologických podmínkách, jsou 

tedy flexibilnější než slurry štíty. Lze je použít v celém spektru zemin a s přídavnými 

zařízeními i do poloskalních formací.  

Rozdílem oproti slurry štítům je rozdělení pracovní komory nornou stěnou na dvě části, 

přičemž v zadní části je vytvořena vzduchová bublina, kterou se na pažící suspenzi vyvozuje 

patřičný přítlak. Frézová hlava má hvězdicovitě uspořádaná ramena, což umožňuje volný 

přístup k čelbě. Větší objem komory spolu s objemem stlačeného vzduchu umožňuje lépe 

překonávat poruchové zóny s náhlým únikem pažící suspenze a zvyšuje bezpečnost proti 

závalům. Jako pažící médium se výborně osvědčila bentonitová suspenze, proto jsou tyto štíty 

někdy nazývány jako bentonitové štíty. V případě potřeby je vstup pracovníků do prostoru 

čelby vyřešen pomocí vzdušnice. 

Hydroštíty se vyrábějí v různých verzích: 

 Thixštít, což je hydroštít vybavený výložníkovou frézou místo řezné hlavy, nebo 

lopatovým rypadlem, je také vybaven vzdušnicí pro přístup pracovníků, a pokud je 

potřeba i mechanickým podepíráním horní části průřezu. 

 Kombinovaný štít (obr. 10) byl vyvinut pro zvýšení využitelnosti štítů v různých 

geologických podmínkách. Základní univerzální konstrukci lze doplnit 

typizovanými součástmi, takže vznikne hydroštít, thixštít nebo pneumatický štít. 

Během ražení však toto vybavení nelze měnit. 
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Výhodou  hydroštítů je jejich vysoká bezpečnost a to, že pracovníci nejsou vystaveni přetlaku 

vzduchu. Určitou nevýhodou především v městské zástavbě je rozsáhlý prostor, který je 

potřebný pro bentonitové hospodářství a zařízení s ním související. I při ražení těmito štíty je 

nutné zachovat určitou minimální výšku nadloží tak, aby se nezvedalo či neprotrhlo. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10:Kombinovaný štít firmy Herrenknecht. [12] 

(1) řezná hlava; (2) odtěžovací komora ; (3) tlaková přepážka; (4) přívodní potrubí suspenze; 

(5) vzduchová bublina; (6) dělící přepážka; (7) segmentové ostění (8) segmentový erektor 

 Zeminové štíty 

 Tento druh štítů bude podrobně popsán ve druhé kapitole. 

e) Speciální štíty 

 

 Štíty bez koncové části 

Jsou vhodné pro nasazení do soudržných zemin s pevnou až tvrdou konzistencí s dlouhou 

dobou stability nezajištěného výrubu. Tyto štíty nevytvářejí nadvýlom, není tedy třeba 

výplňové injektáže za ostěním, což zjednodušuje pracovní postup a nadloží nesedá. [6] 
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 Štíty s uzavřeným čelem 

Používají se v jemnozrnných zeminách s měkkoplastickou až tekutou konzistencí, např 

v bahnitých naplaveninách pod koryty řek, kde nepřekáží zvedání nadloží. Zemina se totiž 

roztlačuje do okolí při posunu štítu. Do štítu se vpouští jen takové množství zeminy, které je 

nutné pro jeho směrové vedení. Pro tento účel slouží hydraulicky uzavíratelné otvory. Tyto 

štíty se ovšem používají jen zřídka. [6] 

 Nožové štíty 

Nožové štíty jsou vhodné při ražení v zeminách s výskytem valounů, bludných balvanů a 

jiných překážek. Tyto štíty mají pod pláštěm zabudované pažnice, které lze samostatně 

zatlačovat před čelo výrubu. Pokud se narazí na překážku, štít se zastaví a pomocí pažnic se 

překážka lokalizuje a pod jejich ochranou odstraní. Mohou mít kruhový i nekruhový průřez. 

Tento typ štítů byl již vícekrát nasazen v České republice či na Slovensku. [6] 

 Štíty do poloskalních a zvětralých skalních hornin 

Pokud se v trase vyskytnou úseky ve skalních horninách, které je nezbytné rozrušit pomocí 

slabých náloží trhavin, je třeba řeznou část oddělit pevnou mřížovou bariérou, která se před 

odstřelem uzavře tak, aby se nepoškodila citlivá zařízení umístěná ve střední části štítu. [6] 

 Štít s monolitickým ostěním 

Tento typ štítu je použitelný pro ražení v těžkých hydrogeologických podmínkách, kde je 

technicky i finančně náročné dosáhnout vodotěsnosti ostění. Problémy s dokonalým 

vyplněním nadvýlomu řeší ostění z monolitického betonu, vláknobetonu nebo extrudovaného 

betonu. 

Princip řešení spočívá v montáži asi deseti prstenců tuhého teleskopicky sklopného ocelového 

bednění. To se následně plní betonem, který je lisován čelem bednění; beton tedy vyplní 

veškeré prostory a nadloží nesedá. Naopak musíme sledovat tlak v betonu, aby nevytlačoval 

zeminu směrem nahoru. Výhodou je možnost tvarové rozmanitosti bednění. 

Štít s monolitickým ostěním dovezený z bývalého SSSR byl použit i při výstavbě traťových 

tunelů metra v Praze. [6] 
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 Multištíty 

Multištíty s používají k výstavbě dvoulodních až trojlodních staničních tunelů. Výhodné je to 

především v těžkých hydrogeologických podmínkách, kde se průniky jednotlivých tunelových 

trub při ražení zvlášť velmi obtížně těsní. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11:Multištít pro trojlodní stanici. [13] 
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3 Charakteristika technologie ražby s využitím 

plnoprofilového zeminového štítu 

 

3.1 Původ a historický vývoj 

Lidská rasa začala stavět tunely zhruba před 5 000 lety. Tyto tunely byly hloubeny pro 

ochranu zboží a lidí, jako tajné chodby do zakázaných lokací či pro využívání nerostného 

bohatství nebo k urychlení transportu. 

Tuneláři se brzy naučili jak vyztužit horninu, která měla sklon k padání pomocí výdřevy 

následovanou cihlovou obezdívkou. Tato metoda mohla uspět i v zeminách s prosakující 

vodou a byla využívána do 19. století. Nebylo možné využít ji pod hladinou podzemní vody a 

v nezpevněných zeminách. Tato situace se změnila v roce 1806, kdy důmyslný inženýr Sir 

Marc Isambard Brunel  vynalezl a později patentoval princip štítového tunelování v Londýně 

(obr. 12).  

Vše začalo při návrhu konstrukce pro překonání řeky Něvy v St. Petěrburgu, která by 

umožňovala bezpečný přechod i v zimě, protože pilíře mostu byly každý rok těžce 

poškozovány ledovými krami z jezera Ladoga. Brunell vyřešil tuto situaci pomocí tunelu, 

ačkoli byl původně projektován visutý most. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12:Zaplavení tunelu pod řekou Temží 12. 1. 1828. [14] 
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Vývoj EPB štítu začal daleko dříve, přestože šroubový štít od Brunela (obr. 14) může být 

považován za předchůdce této myšlenky. První design byl vytvořen v roce 1963 japonskou 

firmou Japanese Sato Kogyo Company Ltd., která hledala metodu tunelování skrz nesoudržné 

a zvodnělé zeminy pod hladinou HPV. Jedna z prvních zkoušek se konala v roce 1974 v 

Tokiu. V následujících letech byl tento systém zmiňován pod různými popisy a názvy. 

Všechny tyto pojmy v podstatě odkazují na stejný proces a termín„Earth Pressure Balance 

Shield (EPBS)“ nebo „EPB-shield“, které se staly mezinárodně zavedenými názvy. 

Vývoj EPB štítů byl překvapivý, protože v Japonsku již byly využívány slurry štíty či štíty na 

bázi stlačeného vzduchu. Důvodem pro vývoj EPB štítu  byla přísná ekologická pravidla a 

zákony, které byly platné ve větších městech Japonska. Souvisely se znečišťováním podzemní 

vody, vzduchu, vyklápění rubaniny, ale také vyžadovaly preventivní opatření k zamezení 

nemocí a nehod, které mohly postihnout dělníky pracující ve stlačeném vzduchu.  

Technologie byla odvozena od slepých štítů používaných v soudržných zeminách s velmi 

vysokou plasticitou. Název slepý štít znamená, že zemina v čelbě není vidět (obr. 13). Zemina 

není odtěžována mechanicky, ale je využíváno viskozity materiálu, kdy je zemina nucena 

procházet otvorem pod tlakem, který vytvářejí tlačné lisy, přičemž regulace se provádí 

pomocí šoupátka v tlakové přepážce štítu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13:Slepý štít s dvěma komorami (Mitsubishi). [14] 
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Dosažení nízkých hodnot sedání je zajištěno porovnáním množství odebrané zeminy proti 

teoretickému objemu ražby vypočítanému podle stanoveného koeficientu. Objem odstraněné 

zeminy je kontrolován šoupátkem, které musí být navrženo tak, aby bylo možné jeho otevření 

a ruční odstranění zeminy v případech, kdy je nedostatečně plastická. [14] 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Brunelův šroubový štít, 1818. [14] 

3.2 Earth support (stabilizace pomocí zeminy) 

V zeminách, které obsahují jíl, je možné použít zeminu samotnou jako podpůrné médium. 

Pokud je to nutné,  do vytěžené zeminy se přidávají aditiva jako jsou voda, bentonit, 

chemické látky ve formě pěny. Z rubaniny se vytvoří tzv. zeminová zátka, která poskytuje 

podporu pro čelbu. Přetvořená zemina musí být pod dostatečným tlakem, aby bylo dosaženo 

rovnováhy se silami, které působí na čelbu. Tento princip dal jméno celému štítu –  Earth 

Pressure Balance-hield (EPB-Shield; obr. 15). Princip stabilizace čelby je tedy stejný jako 

stabilizace pomocí slurry metody, ovšem obrovská výhoda spočívá v možnosti kontroly tlaku 

a množství upravené zeminy v odtěžovací komoře.  

 

 

 

 

 

 

                               Obr. 15: Princip stabilizace pomocí zeminy. [15] 
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Vysoká hustota a viskozita podpůrného média je pro tento systém stabilizace čelby příznivá. 

Oproti kapalině nebo stlačenému vzduchu, kde tato média kompletně vyplňují odtěžovací 

komoru, aby zabránily jakémukoli většímu náhlému kolapsu.[14] 

3.3 Oblast použití 

EPB stroje jsou vhodné zejména pro použií v zeminách s obsahem jemnozrnných částic 

(< 0,06 mm) nad 30 %. V hrubých a smíšeně zrnitých zeminách a horninách se přítlačná síla a 

kroutivý moment řezné hlavy zvyšuje, a to úměrně s rostoucím přetlakem. Vhodné vlastnosti 

odtěžené zeminy mohou být zlepšeny přidáním vhodných kondicionérů jako bentonit, 

polymery, nebo pěna. Pro aktivní kontrolu podpůrného tlaku a pro zajištění nízkého sedání v 

průběhu tunelování je úprava zeminy pěnou doporučena mimo předurčené oblasti použití. 

Optimální zeminy pro použití EPB štítu jsou hlinité jíly a hlinité písky s kašovitou až měkkou 

konzistencí. V závislosti na stavu půdy nejsou nutné žádné přídavné materiály pro zlepšení 

vlastností. Pokud je to přeci jen nutné, používá se malé množství vody. Mechanický účinek 

míchadel a hnětacích nástrojů v odtěžovací komoře může změnit i vysoce soudržné zeminy do 

plastické formy. Obrázek 16 ukazuje  prachovito- jílovou zeminu (w = 32 %; wL = 38 %; wp = 

23 %), která byla upravena mechanicky bez přidání jakéhokoli prostředku pro úpravu zeminy. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Zeminová pasta produkovaná EPB štítem na projektu                                          

metra Taipei,1992 (Herrenknecht). [14]. 
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Pokud vzrůstá hrubozrnný podíl v zemině, samotné přidání vody nepostačuje. Nedojde ke 

snížení úhlu vnitřního tření a navíc riskujeme to, že vyplavíme pouze jemné částice. Při 

zvýšené propustnosti je rovněž problém s těsností šnekového dopravníku. Jemný obsah musí 

být doplněn jíly nebo bentonitovou suspenzí. Kapilární voda může být navázána na suspenzi, 

která je schopná nabobtnat a změnit těženou zeminu či horninu na plastickou kaši s dobrými 

vlastnostmi pro proudění materiálu a se sníženou propustností. Dobré výsledky lze získat 

přidáním silně vodu absorbující polymerové suspenze.  

Celé spektrum použití EPB štítů je znázorněno na obr. 17 Nad širokým stupněm mezní linie 

(křivka zrnitosti 1) s minimálním obsahem jemnozrnných částic ve výši 30 % prakticky 

neexistují limity na třídění a dělení zemin. Tyto půdy jsou převážně nepropustné pro vodu a 

konzistence je dána jejich obsahem vody. 

 

Obr. 17: Oblast použití EPB štítu. [14] 
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Pokud má zemina tvrdou konzistenci (Ic > 1), vysokou soudržnost a nízkou propustnost, je 

obvykle možné razit bez podpůrného tlaku. Pokud je však podpora čelby nutná, pak by 

konzistence půdy měla být kašovitá až měkká (Ic = 0,4–0,75). V závislosti na mineralogickém 

složení mohou být pro úpravu vlastností použito vody, suspenze s nízkou viskozitou 

(bentonit, polymery), nebo pěny. 

Pod mezní linií se propustnost a vnitřní tření materiálu prudce zvýší. Meze použití jsou určeny 

koeficientem propustnosti a převládajícím tlakem podzemní vody. Pro praktické použití by 

koeficient propustnosti neměl překročit hodnotu 10-5 m·s-1 a tlaku o hodnotě max. 2 bar.  

V případě, že pro výpočet koeficientu propustnosti použijeme zjednodušený vztah                

𝑘𝑘 ≅ 𝑑𝑑10
2 [𝑑𝑑 𝑣𝑣 𝑐𝑐𝑐𝑐], pak alespoň 10 % zeminy musí mít průměr zrna menší než asi 0,03 mm. Na 

obr. 17 je tato zóna nad křivkou zrnitosti 2. V oblasti mezi křivkami zrnitosti 2 a 3 by se 

neměly EPB štíty používat pod tlakem podzemní vody. Pod křivkou zrnitosti 3 je propustnost 

příliš vysoká a použití upravujících materiálů nemá žádný vliv, protože odtečou volně do 

prostoru čelby, aniž by upravovaly horninové prostředí., Bez vhodně upraveného materiálu 

v odtěžovací komoře není možné dosáhnout žádného podpůrného tlaku na čelbu. Průměr a 

podíl kamenů má také svá omezení, protože zde na rozdíl od slurry štítů neexistují drtiče 

v prostoru odtěžovací komory, což má za následek, že se šnekový dopravník může snadno 

poškodit. 

Jediné vhodné prostředky pro úpravu horninového prostředí pod křivkou zrnitosti 2 jsou 

vysoce viskózní jílové suspenze, nebo polymerní pěny. V případě, že tekutý podíl prostředku 

pro úpravu přesahuje hodnotu 40 až 45 % z vytěženého množství, je obvykle konzistence 

upraveného materiálu tekutá a transport pomocí pásového dopravníku musí být nahrazen 

hydraulickou dopravu. 

Rozsah použití EPB štítů může být proto prodloužen do oblasti aplikace slurry štítů použitím 

opatření pro úpravu horninového prostředí. Nesoudržné zeminy by však neměly být 

považovány za předurčenou oblast pro použití EPB štítů. V nesoudržných zeminách s nízkým 

obsahem jemnozrnných částic je slurry štít je většinou výhodnější než EPB štít a měl by být 

preferován. [14] 
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3.4 Princip funkce 

V tunelovacím stroji na principu EPB (obr. 18), je čelba podporována kaší vytvořenou 

z odtěžované zeminy. Odtěžovací komora (2) štítu je uzavřena z tunelu tlakovou přepážkou 

(3). Více nebo méně uzavřena řezná hlava (1) je opatřena nástroji, které odtěžují zeminu. 

Míchací lopaty na zadní straně řezné hlavy (rotory) a na tlakové přepážce (statory) pomáhají 

přetvářet zeminu do vhodné konzistence. Celý štít se posouvá vpřed pomocí hydraulických 

lisů (4), které se opírají o hotový prstenec ostění (7). Instalace ostění je prováděna erektorem 

(6). Tlakotěsný šnekový dopravník (5) odstraňuje zeminu z odtěžovací komory. Tlak se měří 

pomocí tlakových buněk rozložených před tlakovou přepážkou. Podpůrný tlak je řízen 

prostřednictvím rychlosti otáčení šnekového dopravníku a vstřikováním vhodného prostředku 

pro úpravu zeminy řízené v závislosti na tlaku a objemu. Tlakový spád mezi odtěžovací 

komorou a tunelem je důsledkem tření uvnitř šnekového dopravníku. To znamená, že zemina 

uvnitř šnekového dopravníku musí zajistit těsnost systému při odstraňování rubaniny, nebo 

musí být využito jiných mechanických opatření. Kompletní podpora čelby, zejména její horní 

části, bude úspěšná pouze tehdy, pokud lze zeminu transformovat do měkké až středně tuhé 

plastické hmoty, která se chová jako nosné médium. To je významně ovlivněno obsahem 

jemnozrnné frakce (zrnitost < 0,06 mm). Úpravy zeminy například bentonitem, polymery, 

nebo pěnou může být použito k rozšíření působnosti EPB štítu., V takovém případě musí být 

věnována pozornost environmentální přijatelnosti vyklápěného materiálu. [14] 

Obr. 18: Schéma EPB štítu. [12] 
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Měření a kontrola podpůrného tlaku 

Pastovitá, často i tuhá konzistence materiálů, klade přísnější požadavky na měření a kontrolu 

podpůrného tlaku. S rostoucí hustotou se zvyšuje úhel vnitřního tření v podpůrném médiu a 

rozložení v tlakové přepážce a na čelbě podléhá značným výkyvům. EPB štíty však mají 

výhodu oproti slurry štítům, a to, že zde nehrozí náhlé rozsáhlé zhroucení čelby do prostoru 

odtěžovací komory, která je naplněna pastovitým a kondenzovaným materiálem. 

Podpůrný tlak je měřen zemními tlakovými buňkami, které jsou instalovány v jedné rovině v 

tlakové přepážce a uvnitř řezné hlavy. 

Zemní tlaková buňka (obr. 19) se často používá v moderních německých EPB štítech. 

Tlakový polštář je připojen k elektrickému čidlu, které je součástí uzavřeného systému 

obsahujícího kapalinu. Pro zobrazení výsledného hydraulického tlaku se tlak na membráně 

přenáší do elektrického snímače, kde je převeden na napětí, které je úměrné zatížení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Schéma zemní tlakové buňky. [14] 
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Měření zemního tlaku je součástí komplexního záznamového systému dat, který slouží k 

dokumentaci v celém průběhu ražení a předem umožňuje kontrolu určitých parametrů na 

ovládacím obvodu. Na základě těchto měření je podpůrný tlak ovládán nebo regulován 

pomocí přítlačných lisů, úpravou otáček šnekového dopravníku, nebo vstřikováním vhodných 

látek upravujících vlastnosti zeminy podle tlaku a objemu. 

Vývojový diagram regulačního systému pro EPB štít bez ohledu na úpravu zeminy je uveden 

na obr. 20. Záměrem je udržovat regulovaný parametr PR (momentálně měřený zemní tlak) na 

nastavené hodnotě P0. To tedy znamená, že zvýšením přítlačné rychlosti lisů, nebo snížením 

otáček šnekového dopravníku dosáhneme zvyšování zemního tlaku. Naopak snížením 

přítlačné rychlosti lisů, nebo zvýšením otáček šnekového dopravníku dosáhneme snižování 

zemního tlaku. V případě, že je první nastavená hodnota (n = otáčky šnekového dopravníku.) 

mimo vymezený pracovní rozsah (nmin < n < nmax), pak se druhá nastavená hodnota (v = 

přítlačná rychlost lisů) mění. Je-li tato hodnota také mimo definovaný rozsah (vmin < v < vmax), 

pak je postup zastaven a šoupátko na konci šnekového dopravníku uzavřeno.  

 

Obr. 20: Diagram regulace toku materiálu v EPB štítu. [14] 
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Je třeba zmínit, že příčinné vztahy v odtěžovací komoře neobsáhnou všechny přísné zákony 

mechaniky zemin, a že zkušenosti operátora mají stále zásadní význam. Použití řídicího 

systému umožňuje jednoduché kontrolní akce a činnost TBM operátora by měla být snížena 

na minimum při normálním provozu. Kontinuální vizuální kontrola je stále ovšem jedním 

z nejdůležitějších faktorů, které by nikdy neměly být opomíjeny. 

Podpůrný tlak lze v současné době aktivně ovládat pomocí pěny upravující vlastnosti zeminy 

se stejnou přesností jako u slurry štítů. Soubor skutečných hodnot všech parametrů pěny je 

monitorován řídicím systémem. [14]  

Úprava zeminy 

Aby bylo možné použít zeminu, která je odtěžována z čelby jako nosné médium, měla by mít 

následující vlastnosti: 

 Dobrá plastická tvárnost. 

 Pastovitá až měkká konzistence. 

 Nízký úhel vnitřního tření. 

 Nízká propustnost vody. 

Jen málokterá zemina má takovéto vlastnosti ve svém přirozeném stavu, a většina proto musí 

být upravena, tzn. zpracována. Dobrá tvárnost a pastovitá až měkká konzistence materiálu 

zajišťuje, že tlak působí na čelbu, pokud možno jednotně, a že tok materiálu do příjmu 

šnekového dopravníku je kontinuální. Tímto způsobem se vyhneme zablokování řezné hlavy, 

nebo ucpání odtěžovací komory v oblasti nízkého tlakového gradientu (obr. 21). Kromě toho 

zůstává kroutivý moment řezné hlavy a šnekového dopravníku v ekonomických mezích. 

Zemina by však neměla být příliš měkká, aby mohlo být odtěžování skrz tunel zajištěno 

pásovými dopravníky, nebo speciálními vozidly (pokud už není využíván slurry transport 

s vysokou hustotou). 

Obrázek 21. znázorňuje tok zeminy přes odtěžovací komoru a šnekový dopravník v 

idealizované formě. Schematické znázornění předpokládá konstantní přetlak zeminy. Rotace 

zeminové náplně, poměr otevření řezné hlavy a gravitace se neuvažuje. 
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Obr. 21: Znázornění toku materiálu uvnitř odtěžovací komory a šnekového dopravníku. [14] 

Upravená zemina je odstraňována z odtěžovací komory pod tlakem pomocí šnekového 

dopravníku a dopravována do tunelu, kde je atmosférický tlak. Je třeba poznamenat, že tlak 

měřený na tlakové přepážce není přesně stejný jako tlak na čelbě. Zejména v okolí šnekového 

dopravníku je naměřen nižší tlak na přepážce kvůli potencionálnímu gradientu v odtěžovací 

komoře. K přepravě materiálu ze šnekového dopravníku na běžící pásový dopravník bez 

jakéhokoli vzduchového uzávěru musí mít zemina dostatečně nízkou propustnost a dostatečně 

tuhou konzistenci. Je třeba se vyhnout jejímu nekontrolovanému průtoku skrz šnekový 

dopravník. 

Proces úpravy zeminy musí být vhodný pro převažující typ zeminy a je také ovlivňován 

křivkou zrnitosti, obsahem vody (w), mezí tekutosti (wL), indexem plasticity (IP) a indexem 

konzistence (Ic). Tyto parametry mohou být ovlivněny: 

  Přidáním vody. 

  Přidáním bentonitu, jílů nebo polymerních suspenzí. 

 Přidáním pěny. 
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Při plánování a výběru těžebního procesu by měl být určen pravděpodobný objem 

upravujícího prostředku. Konzistence půdy by neměla být tekutá s cílem zajištění následné 

přepravy a skládkování materiálu bez dodatečných opatření, je-li to vůbec možné. Stabilizace 

zeminy by měla probíhat přímo při ražbě na čelbě před řezným kotoučem, aby se zabránilo 

vzpříčení materiálu do uzavřených řezných nástrojů s malými otvory. [14] 

Úprava vlastností těženého materiálu pěnou 

Bez upravování pěnou by žádné významné rozšíření v této oblasti působnosti nebylo možné. 

První zkušenosti s používáním pěny proběhly v roce 1980 v Japonsku. V současné době se 

pěna vyrábí a aplikuje podle přesných receptů monitorovaných řídícím systémem. Pěna je 

smíchána s vytěženou rubaninou a zabírá trvalé místo ve struktuře materiálu. 

Princip konstrukce zařízení pro výrobu pěny instalovaného v návěsu štítu zachycuje obr. 22. 

Roztok pěny se míchá se stlačeným vzduchem v pěnovém generátoru a proudí skrz otvory v 

přední části řezné hlavy nebo do odtěžovací komory. Pěna se skládá z vody s přídavkem 

povrchově aktivní látky, která působí jako pěnidlo (tenzid) a stabilizátor (polymer). 

Obr. 22: Schéma zařízení pro výrobu pěny. [14] 

Vzduchové bubliny obsažené v zrnech následně snižují objemovou hmotnost upraveného 

materiálu a snižují tření mezi zrny. Modul tuhosti upraveného materiálu se sníží do té míry, že 

materiál má ideální plastické vlastnosti v širokém rozsahu deformací, což umožňuje mnohem 

lepší kontrolu podpůrného tlaku na čelbu. Jakmile tlak v odtěžovací komoře klesne, uvolní se 

plynná fáze v zrnech skeletu a půda expanduje jako pružina.  
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Pokud dojde ke zvýšení tlaku, vzduchové póry se zpočátku smrsknou a náhlé zvýšení 

kroutivého momentu je účinně tlumeno. Ve skutečnosti se vzduchové bubliny využívají v 

hydroštítech nebo mixštítech k řízení podpůrného tlaku obsaženého uvnitř zrn materiálu. 

Použitím anionaktivního ve vodě vysoce savého polymeru obklopujícího pevné částice s 

protiskluzovou vrstvou vytvoříme kontinuální třífázový systém. Písek slepený po injektování 

polymerovou pěnou (obr. 23), který tvoří trvalý vodotěsný ale stále deformovatelný materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Ukázka písku upraveného polymerovou pěnou. [14] 

Volná voda v pórech je vytlačována ze systému vstřikováním pěny před řeznou hlavu, nebo je 

absorbována polymery. Propustnost nově vytvořeného třífázového systému je nižší, než je 

přirozená zemina v původním stavu. 

Vzhledem k tomu, že vnitřní tření upraveného materiálu je nižší, mohou být všechny hnací 

prvky (řezná hlava, opěrné válce, šnekový dopravník) navrženy mnohem ekonomičtěji. Pokud 

je receptura pěny správná, upravený materiál má stále solidní soudržnost pomocí chemických 

a fyzikálních vazebných sil, podobně jako zdánlivá soudržnost písku, takže jej lze přepravovat 

bez problémů na pásových dopravnících. 
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Skutečnost, že pěna se často skládá z více než 90 % ze vzduchu, který uniká z materiálu po 

několika dnech, a vrátí ho na jeho původní konzistenci, nabízí rozhodující výhody pro 

odvážení, nebo recyklaci vytěženého materiálu. Žádné pracné a nákladné oddělovací postupy 

nejsou požadovány. 

Za účelem určení potřebného množství pěny Q, lze použít následující vzorec uvedený 

japonskou společností Obayashi: 

𝑄𝑄(%) = 𝛼𝛼
2

. [(60− 4.𝑋𝑋0,8) + (80− 3,3.𝑌𝑌0,8) + (90 − 2,7.𝑍𝑍0,8)], [14] 

kde: 

X průchod sítem 0,075 mm (poměr < jemný písek) 

Y průchod sítem 0,420 mm (poměr < hrubý písek) 

Z průchod sítem 2 mm (poměr < jemný štěrk) 

α korekční součinitel. 

Pro přibližný výpočet jsou hodnoty pro X, Y a Z čerpány z limitů třídění podle DIN 4022 (X 

< 0,06 mm, Y < 0,6 mm, Z < 2,0 mm). Korekční faktor α bere v úvahu zakřivení, a je třeba 

předpokládat závislost na stupni jednotnosti 𝑈𝑈 = 𝑑𝑑60/𝑑𝑑10 : 

𝑈𝑈 < 4                       𝛼𝛼 = 1,6 

4 ≤ 𝑈𝑈 ≤ 15            𝛼𝛼 = 1,2 

𝑈𝑈 > 15                    𝛼𝛼 = 1,0 

Tento vzorec nebere v úvahu parametry jako objem pórů, obsah vody, propustnost, 

konzistence nebo hodnota požadovaného podpůrného tlaku v odtěžovací komoře. Jako příklad 

slouží křivka zrnitosti (obr. 38), pro kterou není potřeba přidávání pěny (1) (Q = 0). Dále jsou 

zobrazovány křivky zrnitosti štěrkových a písečných útvarů (plocha mezi křivkami zrnitosti 2 

a 3) z projektu Passante Ferroviario v Miláně, kde se pěna používala pro úpravu zeminy. 

Potřebné množství pěmy je podle vzorce pro střední zrnitosti 4 asi 30 %. Tunel byl vyražen 

EPB štítem o vnějším průměru 8,03 m a pracoval po celou dobu nad hladinou podzemní vody. 

[14]  
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Kontrola odtěžené zeminy 

U EPB štítů první generace byly tzv. kontroly objemu často užívány pro kontrolu stability 

čelby. V tomto procesu je měřen objem, nebo hmotnost odtěžené zeminy a hodnota je 

porovnána s teoretickým objemem, nebo hmotností, který určíme z daného postupu a průměru 

štítu. Mezi kontrolní parametry patří postup štítu a otáčky šnekového dopravníku. Tento 

proces má následující nevýhody: 

 Neposkytuje žádné informace o skutečném stupni plnění, nebo stavu zeminy v 

odtěžovací komoře, jen kvantitativní stav bez faktoru bezpečnosti. 

  Stanovení množství vytěženého materiálu je obtížné, nepřesné a brzdí odstranění 

materiálu z tunelu. 

  Kvalitativní tvrzení je možné pouze se zpožděním, momentální stav čelby zůstává 

neznámý. 

  Je-li prostředek k úpravě zeminy přidán najednou, není možné vyhodnotit, o jakou 

zeminu se původně jednalo 

 Směsný faktor a účinek bobtnání přepravované půdy jsou další neznámé. 

Procesy měření objemu vytěžené zeminy znázorňuje obrázek 24. V praxi nám tyto procesy 

umožňují analyzovat a interpretovat další odtěžené množství a možnost nadvýlomu, avšak 

tyto procesy nejsou vhodné pro kontrolu přetlaku v odtěžovací komoře se záměrem 

minimalizovat sedání. Kromě klasického způsobu pásové váhy, byly v posledních letech 

vyvinuty další nové technologie.  

Ultrazvuková metoda, využívá ultrazvukového budiče, přijímače a procesoru, díky nimž je 

možné měření vzdálenosti a výpočet průřezu materiálu na pásovém dopravníku. V případě, že 

rychlost ν dopravníku je také měřena, může být objem průtoku dopravovaného materiálu 

vypočítán a porovnán s teoretickým objemem vytěženého materiálu. Střídání rychlosti 

ultrazvukových vln je možné kompenzovat na základě měření teploty v průběhu celého 

procesu. 
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U laserové metody se objem vypočítá pomocí kamery, která je připojená k procesoru. Optická 

vizualizace povrchu je umožněna laserovým paprskem vycházejícím z komory, který se 

promítá na povrch reflektoru. Obě metody ovšem vyžadují relativně ploché povrchy, takže je 

jejich praktické použití problematické. 

V rámci procesu řízení je také možné zaznamenat celou hmotnostní bilanci včetně injektáží a 

upravujících materiálů. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Schéma metod vážení zeminové pasty odebírané z odtěžovací komory. [14] 
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Módy ražby a transport rubaniny 

Zvláštní výhodou EPB štítu je jeho flexibilita. Pět variant různých provozních režimů (obr. 

25)se liší v závislosti na podpoře čelby a transportu rubaniny. V současné době neexisují 

žádné mezinárodně nebo vnitrostátně harmonizované tunelovací klasifikace nebo definice 

provozních režimů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Schéma možných módů ražby. [14] 
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Je zde nicméně dohoda, že se v otevřeném režimu nenachází žádný měřitelný kontrolovaný 

tlak v odtěžovací komoře, který aktivně podporuje čelbu. Jedná se o otevřený systém, 

fungující za atmosférických podmínek. V případě, že je odtěžovací komora částečně, nebo 

zcela naplněna, nelze předpokládat podporu zeminového materiálu pomocí ověřovacích 

výpočtů. Tento faktor lze v uzavřeném režimu ověřit měřením tlaku v odtěžovací komoře. 

 Otevřený mód (šnekový dopravník – pásový dopravník) 

V případě skalního nebo stabilního prostředí ze sypké zeminy pracují EPB štíty často v 

otevřeném režimu, tj. bez podpory proti zemnímu nebo vodnímu tlaku. Řezná hlava může být 

navržena a vybavena valivými dláty samostatně, nebo v kombinaci se škrabáky. Ve 

zvodnělých oblastech je možné použít tlaku vzduchu v komoře během přestávek při ražbě po 

uzavření šoupátka na šnekovém dopravníku. Odstranění rubaniny z počvy vyžaduje zvláštní 

opatření k ochraně šnekového dopravníku a ochranu řezné hlavy a jejích nástrojů proti 

opotřebení. 

Polootevřený mód (šnekový dopravník – pásový dopravník) 

V dočasně stabilním prostředí s výskytem vodních formací lze EPB štít provozovat bez 

změny v uzavřeném režimu s částečným snížením materiálu v odtěžovací komoře. Horní část 

odtěžovací komory se naplní stlačeným vzduchem tak, že voda v pórech a prasklinách je 

posunuta, a je tak snížen průsak vody. Tento proces může mít za následek problémy s 

nekontrolovaným vniknutím vody prostřednictvím šnekového dopravníku. Dostatečnou 

těsnost tohoto módu lze předpokládat pouze v jílu, nebo silně zvětralé hornině. Bez upravující 

pěny je zde vysoké riziko lepení. V závislosti na parametrech horninového prostředí je třeba 

očekávat silné opotřebení nástrojů. 

 
Uzavřený mód (hydraulický okruh odtěžování) 
 
Nebezpečí průniků skrz šnekový dopravník se lze vyhnout spojením uzavřeného dopravního 

systému. Těsnící a vzduchotěsný systém pro suchou manipulaci s materiálem ve formě 

převodových krabic, cyklických zámků, rotačního podavače, nebo dokonce dvojitých 

šnekových dopravníků se ukázaly v praxi jako velmi nespolehlivé. Hydraulický dopravní 

systém byl však úspěšně použit společně s pístovými čerpadly, jakož i slurry čerpadly. 

Médium pro transport tekutiny může být podáváno přímo do odtěžovací komory pod tlakem, 

nebo do proplachovacího boxu, který se nachází bezprostředně za šnekovým dopravníkem.  
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V závislosti na pevnosti horniny, její abrazivitě a dalších vlastnostech celého masivu musí být 

řezná hlava a šnekový dopravník vzájemně sladěny. Válcové drtiče by měly být použity na 

rozhraní šnekového dopravníku a přepravního čerpadla. 

 
EPB mód (šnekový dopravník – pásový dopravník nebo šnekový dopravník – pumpa) 
 
Mnoho štítů, kde se k odtěžení zeminy používá šnekový dopravník, může být použito i pro 

ražení ve skalním podloží (např. tunel pod Lamanšským průlivem, metro v Aténách atd.). 

Jsou popsány jako štíty, které využívají vyrovnání zemních tlaků, ale ve skutečnosti nepracují 

přímo v režimu EPB. Provoz štítu s odtěžením pomocí šnekového dopravníku v režimu EPB 

ve skalním podloží vyžaduje extrémně komplikované opatření k úpravě materiálu kvůli 

nedostatečně tvárným vlastnostem.  

Z tohoto důvodu by měla být přeprava a odstranění materiálu považována za rozhodující 

proces a měla by být vybrána ta nejlepší varianta pro hladký průběh tunelovacího procesu se 

zajištěním stability čelby. 

 
Otevřený mód (Pásový dopravník) 
 
Systémy dodávané různými výrobci nabízí možnost provozování štítu v uzavřeném režimu 

šnekového dopravníku, nebo v otevřeném režimu s přímým odtěžováním materiálu z centra 

pomocí pásového dopravníku. Provoz v otevřeném režimu je možný, pokud má zemina 

dostatečnou únosnost po určitý čas, než dojde k vyztužení a neočekává se žádné nadměrné 

vniknutí vody během postupu ražby. S pásovým dopravníkem je možno velice rychle 

manipulovat během přestávek přičemž je centrum těsně uzavřeno. Pojistný ventil a čerpadlo 

systému pak umožní obnovení zálohy v otevřeném režimu. 

Řezná hlava je často konstruována jako rotující buben a je opatřena ocelovými deskami nebo 

lopatkami, které vyzvedávají vytěžený materiál. Vytěžená hornina klesá pod vlivem gravitace 

přes násypku ve středu přímo na pásový dopravník. Nicméně, konstrukce řezné hlavy jako 

bubnu má své nevýhody v režimu EPB, protože úprava materiálu je výrazně obtížnější. 

Mnoho výrobců v současné době nabízí spojení odtěžovacích a dopravních systémů 

popsaných výše. Jako příklad lze použít EPB štít od firmy Herrenknecht AG (obr. 26) pro 

projekt metra v Madridu. Stroj může pracovat v otevřeném režimu, nebo v uzavřeném režimu. 
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Obr. 26: EPB štít S-165 firmy Herrenknecht s otevřeným módem, metro Madrid. [14] 

Systém Lovat, který k odtěžení používá kruhový pásový dopravník, je pro výrobce 

typický a ukázal se jako mimořádně robustní a úspěšný v praxi (obr. 27). Další možnosti 

uzavření a dávkování materiálu jsou nabízeny pomocí patentovaných vrat pro zmírnění tlaku, 

které umožňují téměř uzavřený provoz. Konverze na odtěžení materiálu z odtěžovací komory 

pomocí šnekového dopravníku je také možná, ale časově náročná. Přesné regulování zemního 

tlaku je zde možné, ale předpokladem pro tento systém je velmi dobrá tvárnost půdy, čehož 

nebývá často dosaženo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Schéma kruhového dopravníku (Lovat). [14] 
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Plánování projektu, kde je pro odtěžení materiálu použit štít se šnekovým dopravníkem, 

vyžaduje podrobnou analýzu podmínek horninového prostředí. Zejména provoz v uzavřeném 

režimu ve skalním podloží je často problematický, protože možnosti pro úspěšnou úpravu 

těženého materiálu jsou velmi omezené. Použití otevřeného režimu s odtěžováním šnekového 

dopravníku se v praxi osvědčilo a zkušenosti jsou pozitivní. Problémem je ovšem opotřebení 

v abrazivním prostředí, kterému lze ovšem čelit vhodnými opatřeními. [14] 

 
Řezná hlava 

 
Řezná hlava odtěžuje čistě horninové prostředí, a také hněte odtěžený materiál v odtěžovací 

komoře, kde se pomocí otáčení dostává do požadované plastické formy. Vzhledem k tomu, že 

by se zemina měla upravovat již v průběhu ražby na čelbě, injekční trysky pro přidání 

vhodného prostředku pro úpravu se nachází na přední straně řezné hlavy (obr. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                        Obr. 28: Testování pěnových trysek umístěných na řezné hlavě. [16] 
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Velikost otvorů v řezné hlavě jako procento z jeho plochy lze měnit prakticky dle vůle, tak 

dlouho, dokud je garantována konstrukční únosnost. Otevřená řezná hlava (otevřená hvězda) 

má oproti uzavřené hlavě tu výhodu, že riziko zablokování je podstatně nižší a rozdělení 

podpory tlaku na čelbu či tok materiálu do šnekového dopravníku je lepší. Na druhé straně, v 

závislosti na typu zeminy, jsou zde i nevýhody. Jedna z nich je zvýšené riziko při práci v 

odtěžovací komoře pod stlačeným vzduchem z důvodu nedostatku mechanické podpory a 

zvýšené riziko sedání, zvláště v místech, kde je nadloží nízké a řezná hlava je méně stabilní a 

tuhá.  

Stabilitu otevřené hlavy můžeme zlepšit v tom případě, pokud je otevřená hvězda obklopena 

rámem. Zbývající volné plochy mezi řeznou hlavou a rameny lze uzavřít hydraulickými 

okenicemi, a zabezpečit tak čelbu. Praktické zkušenosti však ukazují, že jsou tyto složité 

hydraulické konstrukce vystaveny mnohem vyššímu namáhání abrazivním prostředím v 

uzavřeném režimu provozu, než je tomu u jiných procesů, takže tyto konstrukce jsou velmi 

náchylné na problémy a často nejsou vhodné pro použití k zamýšlenému účelu. Jednodušší 

konstrukce všech rotujících a pevných částí by měla být také konstrukčním cílem pro práci s 

vysokými tlaky. 

Odstranění kamene vklíněného do šnekového dopravníku je nesmírně obtížné, téměř všichni 

výrobci tedy dnes používají uzavřenou řeznou hlavu. Šířka otvorů v řezné hlavě by měla být 

omezena na maximální průměr kamene, který může být transportován z odtěžovací komory 

šnekovým dopravníkem. Větší kameny jsou drceny řeznou hlavou, čímž je sníženo nebezpečí 

poškození nebo zablokování dopravníku. Konstrukce otvorů vyžaduje zvláštní péči při 

plánování a designu. Problémem, který se v praxi vyskytuje neustále je zaseknutí řezné hlavy 

z důvodu nevhodné velikosti otvorů, kdy jsou tyto příliš malé, nebo příliš hluboké a nemají 

kuželové rozšíření na vnitřní straně. Vytěžený materiál tak nemůže padat do odtěžovací 

komory, která je naplněna tekutinou, jak tomu je u slurry štítů, ale musí být pod tlakem 

přiváděna do šnekového dopravníku v návaznosti na proudnice (obr. 21). Otevřené řezné 

hlavy, nebo bubny nabízejí pouze omezenou ochranu pro pracovníky, kteří vstupují do 

odtěžovací komory k provedení nezbytných prací. Zejména v zeminách, které mohou vytékat, 

je práce ve stlačeném vzduchu spojena se značnými riziky.  

Uzavřené řezné hlavy, nebo uzavřené bubny jsou použity v prostředí se zvýšenou tendencí 

nestabilní čelby a brání hornině vypadávat ve velkých kusech. Nevýhodou uzavřené řezné 

hlavy je mnohem menší rovnoměrné rozložení podpůrného tlaku v oblasti čelby.  
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Hodnoty zemního tlaku naměřené na tlakové přepážce ne vždy souhlasí s aktuálním tlakem 

zeminy na čelbě a jsou závislé na poloze řezné hlavy a směru jejího otáčení. Uvedené 

problémy s uzavřenou řeznou hlavou mohou být nyní překonány  úpravou horninového 

prostředí pomocí pěn. 

Řezná hlava může být vybavena diskovými či valivými dláty nebo řeznými noži podle 

geologických podmínek. Nástroje by mělo být možné demontovat na stranu, nebo dozadu, 

aby je bylo možné kontrolovat, měnit a kombinovat. V závislosti na uspořádání a konstrukci 

štítu by měl být kotouč vybaven příslušnými obvodovými noži, které zajišťují požadovaný 

tvar výlomu a zabraňují sevření pláště štítu v konvergentních horninách. Pozornost by měla 

být věnována odpovídající ochraně proti opotřebení, zejména v abrazivním prostředí. [14] 

Nutný točivý moment pro řeznou hlavu se exponenciálně zvyšuje se zvyšujícím se průměrem. 

Jedním ze způsobů snížení výsledného potřebného momentu je použití dvou řezných hlav, 

které se otáčejí v opačných směrech (obr. 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29: EPB štít vybaven vnitřní a vnější řeznou hlavou, konstrukce vhodná pro průměry 

větší než 10m a vysoce abrazivní podmínky. [15] 
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Uložení a pohon 

Stejné uložení a pohony se používají a jsou známé z hard-rock štítů a slurry  štítů. Nároky na 

technologii používané ve strojích EPB jsou však značně odlišné. Dostupnost těsnícího 

systému a těsnění ložiska je velmi důležitá, protože jsou tyto součásti vystaveny extrémnímu 

mechanickému namáhání v abrazivním prostředí, ve kterém má zeminové médium vlastnosti 

brusné pasty. Hlavní oblasti, kde dochází k poškození těsnění, jsou již dobře známy. 

EPB štíty, které se navrhují v současnosti, mají k dispozici jednu ze tří základních dispozic 

pohonu a konstrukce uložení (obr. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Schematické rozdělení pohonu štítů. [14] 
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Výhodou uzavřené nebo otevřené řezné hlavy s centrálním pohonem (obr. 30a) je jednoduchá 

konstrukce a relativní nedostatek překážek pro tok materiálu a design procesů, které upravují 

horninové prostředí mechanickými částmi v odtěžovací komoře. Další výhodou je, že všechna 

těsnění jsou přístupná a mohou být opravena z štítového prostoru. Toto je v rovnováze proti 

nevýhodě, kterou je centrální pohon hlavy, jež zabírá střed štítu a šnekový dopravník může 

mít pouze mírný sklon, což má za následek větší délku štítu. Vedení trubek do rotujícího 

řezného kotouče je také technicky pracné. Je-li průměr větší než (d > 4,0 m), průměr hnací 

hřídele se ze strukturálních a konstrukčních důvodů zvyšuje. Tím pádem není možné vytvořit 

odtěžovací otvory ve středu hlavy, takže materiál musí být silou vytlačován z prostoru před 

štítem, aby se dostal do odtěžovací komory. 

Druhý konstrukční typ je buben (obr. 30b). Hlava a odtěžovací komora tvoří kompaktní celek 

a otáčí se společně. Pohonný systém je na obvodu bubnu. Mezi výhody tohoto systému patří: 

 Bezpečné vedení řezné hlavy i s proměnným kontaktním tlakem, což je možné při 

jednostranném zatížení, kdy jsou geologické poměry na čelbě nehomogenní. 

 Možnost použití těžké řezné hlavy pro tvrdé horniny. 

 

Na druhou stranu, nevýhody jsou tyto: 

 

 Nebezpečí, že se materiál nalepí na stěny a otáčí se s bubnem, je větší, v důsledku 

zcela rotující odtěžovací komory. Tato skutečnost zhoršuje možnost úpravu materiálu, 

a tím i průtok materiálu do šnekového dopravníku. 

 U strojů s větším průměrem je třeba vysoká obvodová délka těsnění a systémů, které 

musí dodávat vhodné mazivo. 

 Vnější těsnící systémy mezi rotující částí a částí, která nerotuje, nejsou přístupné k 

opravě nebo změnám. 
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Uzavřená, nebo otevřená řezná hlava s centrálním volným pohonem (obr. 30c) spojuje 

výhody předchozích dvou konstrukcí. Průměr pohonného ložiska je asi polovina průměru 

štítu. Výhodou je stabilní vedení, nižší riziko lepení (materiál nemůže rotovat ve fixované 

odtěžovací komoře) a pomocná funkce při úpravě materiálu díky nosníkům, které hnětou 

materiál. Další vzpěrami můžeme dále zvýšit podporu a hnětací účinek. [14] 

 

Odtěžovací komora 

Odtěžovací komora, která se může také nazývat sběrná komora, je část stroje mezi řeznou 

hlavou štítu a tlakovou přepážkou. V odtěžovací komoře, je materiál vytěžený z čelby 

transformován do plastické suspenze s dobrými tvárnými vlastnostmi, pokud už se tak nestalo 

na čelbě, s cílem udržet konstantní podpůrný tlak na čelbu, jak jen to je možné. 

Konstrukce odtěžovací komory je v podstatě určena podle umístění šnekového dopravníku a 

typu pohonu řezné hlavy. Odtěžovací komora by měla být navržena tak, aby příznivě působila 

na tok materiálu, a aby zabránila tvorbě shluků a zajišťovala nepřetržitý tok materiálu do 

šnekového dopravníku. 

Délka odtěžovací komory určuje dobu, po kterou v ní materiál zůstane v závislosti na 

postupu. Odtěžovací komora může být fixována ve štítu, nebo v řezné hlavě. Jak již bylo 

popsáno v předchozí části, nebezpečí zablokování je výrazně větší v případě, že se odtěžovací 

komora otáčí s řeznou hlavou (bubnový typ), protože účinek míchání a hnětení klesá s 

rostoucí viskozitou materiálu. 

Kvalita výsledků úpravy materiálu vychází z účinného mechanického míchání směsi. V 

případě, že míchací účinek řezné hlavy a jeho konstrukčních prvků není dostatečný, mohou 

být použita následující opatření: 

 Instalace rotorů na zadní stranu řezné hlavy. 

 Instalace statorů na tlakovou přepážku. 

 Instalace míchacích lopatek nebo míchadel na tlakovou přepážku. 

U štítů větších průměrů existuje zvýšené nebezpečí lepení materiálu zejména ve středu 

odtěžovací komory, protože obvodová rychlost rotujících hnětacích nástrojů klesá směrem ke 

středu. Rotory a statory zde nemají vliv při obvyklé řezné rychlosti otáčení kola kolem 1 až 2 

otáček za minutu. [14] 
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Šnekový dopravník 

Šnekový dopravník zajišťuje následující úkoly EPB štítu: 

 Transport upraveného materiálu z odtěžovací komory, která je pod tlakem, do prostoru 

tunelu s atmosférickým tlakem. 

 Těsnost proti tlakové podzemní vodě v propustném horninovém prostředí. 

 Kontrola podpůrného tlaku v odtěžovací komoře pomocí kontrolovaného odebírání 

materiálu. 

Šnekové dopravníky patří do skupiny kontinuálních dopravníků. Skládají se z vnitřní 

šroubovice, která rotuje v pevném obalu. Šroubovice se normálně váže na rotující hřídel, ale 

mohou být vyrobeny i šneky bez centrální hřídele, tak, aby jimi mohly projít větší kameny 

(obr. 31). 

 

Obr. 31: Šnek s centrální hřídelí a bez ní. [14] 

Pohon může být buď centrální, nebo periferní. U centrálního pohonu je materiál přepravován 

přes klapku na spodní části pláště, zatímco periferní pohon umožňuje vykládání materiálu 

přímo z konce pouzdra (obr. 32). 
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Šnekový dopravník může být pomocí hydraulických válců prodloužen do odtěžovací komory, 

což zlepšuje příjem materiálu. Pokud je šnekový dopravník v zasunuté poloze, materiál musí 

být přemístěn do příjmu tlakem. Materiál, který se nachází v prostoru dopravníku, nepodléhá 

otáčení díky tření s pouzdrem, a pohybuje se tedy podélně uvnitř dopravníku. 

 

Obr. 32: Schéma uzavírání a těsnění šnekových dopravníků. [14] 

Nízko položené šnekové dopravníky se ukázaly jako úspěšné řešení, protože materiálu 

pomáhá k příjmu jeho vlastní hmotnost. Pokud se šnekový dopravník nachází v centru, 

materiál shromážděný na dně musí být vyzvednut proti gravitaci. Díky nízké úrovni 

šnekových dopravníků, je vyprazdňování odtěžovací komory pod stlačeným vzduchem 

mnohem méně problematické a je možné snižovat úroveň materiálu. Z tohoto důvodu by měly 

být zámky stlačeného vzduchu umístěny tak vysoko, jak je to jen možné. Utěsnění proti 

podzemní tlakové vodě je poskytnuto různými systémy uzávěrů a těsnění.  
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V jílovitých a písčitých půdách je technicky jednoduchá konstrukce šoupátka úspěšná, ale s 

rostoucí velikostí zrna a zvyšující se propustností vody nepředstavuje již tento systém 

uspokojivé řešení. Hlavní problém s rotačním podavačem je zvýšené riziko poškození a 

zablokování. 

Těsnicí systém pracuje na principu mechanického škrcení při jednotné rychlosti otáčení 

šnekového dopravníku a zpevnění materiálu v plášti dopravníku důsledkem kontinuity. S 

rostoucí hustotou se vytvoří zátka s nízkou propustností, a to zabraňuje vstupu vody z 

odtěžovací komory. 

Vznik těsnící zátky by měl probíhat na určeném místě, a to by nemělo být v těsné blízkosti 

otvoru pro vykládání materiálu. Dva nezávisle ovládané šnekové dopravníky mohou vytvořit 

zátku v přenosové oblasti v případě, že druhý dopravník se obrací pomaleji, nebo dokonce v 

opačném směru. Tyto dva šnekové dopravníky mohou být uspořádány jeden za druhým, nebo 

vedle sebe. 

V krytu šneku se nachází rotátor, část pouzdra, která se otáčí se šnekem, což vede ke snížení 

přepravovaného množství materiálu, a tím dochází ke zhutnění rubaniny v předchozí části 

pouzdra v důsledku nedostatečného plášťového tření. 

Tlakové buňky umožňují operátorovi TBM získat subjektivní dojem o míře zhutnění rubaniny 

uvnitř šnekového dopravníku. Vstřikování vody, nebo bentonitu prostřednictvím otvorů 

umožňuje vytvoření těsnící zátky a snižuje potřebný kroutivý moment. [14] 
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Obr. 33: Odvození požadovaného množství přidané pěny. [14] 

3.5 Segmentové ostění 

Segmenty jsou prefabrikované prvky, které jsou instalovány do tvaru kruhového profilu a 

slouží jako ostění tunelu. Krom segmentů samotných je zvláštním rysem ostění také vysoký 

stupeň spojování. Spoje mohou být rozlišeny do podélných spár mezi segmenty a ve spoje, 

které se nachází mezi samotnými prstenci. 

Použití segmentů je nezbytné pro tunelování pomocí TBM technologie tam, kde nemá okolní 

horninové prostředí dostatečnou pevnost, jelikož TBM využívá k posuvu vpřed hydraulické 

lisy, které se musí opřít o pevné prostředí a vytvořit dostatečně velkou přítlačnou sílu. 

V případech, kdy nemáme dostatečně únosné horninové prostředí, jsou axiální síly přenášeny 

již instalovaným ostěním, které pak funguje jako opěra ve směru osy tunelu. Z tohoto důvodu 

je vyžadována okamžitá únosnost ostění, které nelze získat stříkaným betonem, nebo 

betonováním ostění in-situ. Segmenty mohou mít jednu nebo dvě vrstvy. 

Segmenty jsou obvykle instalovány pomocí erektoru  pod ochranou tzv. tailskinu, který je 

součástí TBM, nebo mohou být opřeny přímo proti horninovému masivu za ochranou. V 

následujícím pracovním kroku je mezera mezi prstencem ze segmentů a okolní horninou 

vyplněna, nebo injektována vhodným materiálem prostřednictvím určených otvorů 

v segmentech, nebo přes tailskin. Možné řešení pro výplňovou injektáž je tzv. 

dvoukomponentní malta (obr. 34), která se přivádí do mezery mezi segmenty a horninou 

pomocí otvorů za stálého sledování injektážního tlaku, což by mělo zaručit celkové vyplnění 

mezery.  
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Obr. 34: Princip přidávání akcelerátoru skrz otvor na zadním konci injektážní linie. [14] 

 

V některých případech ovšem prostor mezi segmenty a horninou nebyl zcela vyplněn         

(obr. 35). Nejpravděpodobnější příčinou je vyplavování malty podzemní vodou, výskyt dutin, 

nebo rozrušené horninové prostředí. Prostor za ostěním také nelze vizuálně kontrolovat což 

má negativní vliv na kontrolu vyplněné mezery. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35: Nedostatečné vyplnění segmentové mezery výplňovou maltou. [17] 

 

Injektáž mezery mezi segmenty a horninou omezuje uvolnění okolního horninového prostředí, 

umožňuje kontinuální přenos vnějšího tlaku na půdu do ostění a poskytuje podklad potřebný 

pro stabilitu a strukturální bezpečnost tunelu. 
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Betonové segmenty jsou dnes standardem a z cenových důvodů většinou nahradily ocelové a 

litinové segmenty, nebo tybinky. 

Specifikace pro segmentové ostění, které vyplývají z místních geologických a 

hydrogeologických podmínek a také plánováni postupu a hospodářských aspektů, vedly k 

četným konstrukčním variantám pro betonové segmenty. Tloušťka segmentů je určena v 

závislosti na strukturních a konstrukčních kritériích.  

Minimální tloušťka stěny je většinou určena potřebou přenést přítlačné síly válců a výslednou 

únosností v oblasti přítlačné podložky. Obvyklá tloušťka segmentu je 20 až 50 cm. Velké 

průřezové profily tunelů však potřebují i silnější segmenty, například pro stavbu čtvrté 

tunelové trouby tunelu Labe byly požadována tloušťka segmentů 60 cm. 

Šířka betonových segmentů se pohybuje mezi 1 a asi 2 m, s aktuální tendencí k širším 

segmentům s ohledem na výrobní technologii, vývoj bednění a možnost přepravy a instalace 

segmentů. To umožňuje rychlejší tunelování a snížení spojovacích délek. S rostoucí šířkou 

segmentů se ovšem soustřeďují větší sekundární zatížení v kloubech, což vyplývá jak 

z výroby, tak i montážních tolerancí, a tím se zvyšuje výskyt trhlin a možnost drolení betonu. 

Zvýšená šířka segmentů také snižuje okraje pro ražbu v zatáčkách a zvyšuje potřebný zdvih 

tlačných lisů. 

Segmenty by měly být vyztuženy kolem okraje prstence pro získání odolnosti proti 

namáhání ohybem od vnějšího zatížení. Nominální výztuž v obou směrech se také doporučuje 

pro zajištění provozuschopnosti. Rozdělené napětí vyplývající z přítlačných lisů působí na 

spoje, které by měly být vyztuženy vhodnou výztuží. To platí i pro převod excentricky 

působící kompresní síly v podélném spoji. Tvary segmentů mohou být rozmanité, například 

spirálové, hexagonální a další. [14] 

Princip budování segmentů z pěti segmentů s podélnými spoji ilustruje obr. 36. 
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                                   Obr. 36: Schéma ostění z pěti segmentů. [14] 

Rozpínatelné segmenty 

Ve stabilním a relativně suchém prostředí může být prováděna stavba prstence za štítem. 

Prstenec je pak roztažen proti hornině do předpokládané stabilní pozice. Další plnění, nebo 

injektáž prstencové mezery je nutné pokud nemá tunel vytěžen rovnoměrný kruhový profil. 

Rozpínatelné segmenty byly původně vyvinuty pro použití na stavbě londýnského metra v 

jílech. Typický průřez, který byl nainstalován ve velkém množství na britské straně tunelu 

přes kanál La Manche, ilustruje obr. 37. Rozšíření segmentového prstence je dáno tím, jak 

daleko je zasunut klíčový segment. Tento klíčový segment má pak menší šířku než zbývající 

segmenty. 
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Obr. 37: Schéma rozpínatelného ostění, které bylo použito pro vyztužení   

 Eurotunelu na britské straně. [14] 

Tento systém ostění umožňuje krátkou dobu výstavby, a tím i rychlý postup vyztužování díla. 

Jednou z hlavních nevýhod je to, že každý prstenec představuje jinou geometrii, která může 

být spojena s odpovídajícími posuny v kloubech. V důsledku poměrně velkého kroucení 

podélných spojů nejsou rozpínatelné segmenty vhodné pro jednovrstvé, vodotěsné 

konstrukce. [14] 

Segmenty s deformační vložkou 

Podle modelu příkladu užití konstrukce ze stříkaného betonu (NRTM) vede konvergence 

vyražené dutiny ke vzniku tzv. kruhu horninového masivu, jež se podílí na přenosu tlaku od 

okolní horniny. Doba instalace výztuže má tedy svůj význam, protože určuje podíl zatížení, 

které bude na výztuž působit. Čím dříve výztuž instalujeme, tím méně času poskytneme 

masivu pro relaxaci skrze jeho deformaci, a tím pádem je tedy zatížení, kterému musí ostění 

odolat větší. Je však třeba poznamenat, že v závislosti na geologických podmínkách je také 

možné, že se tlak v hornině může dále zvyšovat se zvyšující se deformací a změkčováním 

horninového masivu. 
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Segmentové ostění je okamžitě únosné a relativně tuhé v ohybu, což zajišťuje okamžitou 

odolnost proti deformaci horninového masivu po průchodu štítu stroje a vyplnění prstencové 

mezery. To může vést k extrémně vysokým zatížením při vysokém přetížení nebo při 

stlačování horniny, které v extrémních případech může vést k selhání ostění. 

Z tohoto důvodu proběhly různé pokusy a byly podniknuty kroky k vývoji ostění 

s deformační vložkou, které umožňuje řízení konvergence po stranách výrubu. Tato opatření 

mohou být rozlišena na metody týkající se plnění mezery mezi segmenty a horninou a na 

metody týkající se podélné spáry. 

Použití speciální injektážní malty pro vyplnění prstencové mezery může poskytnout poddajné 

podpůrné prostředí v kombinaci se segmentovým ostěním. To může být například směs 

kuliček styroporu (rozpínatelný polystyrén) a písku. Zejména vhodné by mohlo být použití 

směsi kuliček styroporu, které jsou obklopeny cementovým tmelem, což by vyřešilo problém 

separace.  

Poddajnosti segmentového ostění lze také dosáhnout použitím stlačitelné vložky ve formě 

ocelových, nebo plastových profilů. Mezi další systémy patří například elementy Meypo, 

nebo užití plastického segmentu. Elementy Meypo byly například použity při vyztužování 

šachty na uhelném dole Ibbenbüren. Hloubka díla dosahuje 1650 m (obr. 38). [14] 

 

Obr. 38: Schéma ostění s deformační vložkou (a), ostění s deformační vložkou v praxi (b).[14] 
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4 Metody stanovování sedání povrchu 

4.1 Posouzení objektu v nadloží 

Při realizaci tunelových staveb ve městské zástavbě lze eliminovat účinky výstavby na 

objekty v nadloží doprovodnými opatřeními a volbou vhodné razící technologie. Aby nebyla 

opatření finančně a technicky náročná, je třeba, aby cílem projektu i realizace bylo najít 

vhodné řešení na základě technicko-ekonomického posouzení dané lokality. Doprovodná 

opatření jsou prováděna na základě monitoringu a IG průzkumu a jsou kompromisem mezi 

technickým řešením, cenou a společenskými dopady při případném poškození povrchové 

zástavby, nebo inženýrských sítí. Do hry také vstupují vlastnické a majetkoprávní vztahy. 

V této oblasti se prolínají metody geotechnického monitoringu a metody pasportizace a 

sledování objektů v nadloží (obr. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: Měření deformačních projevů při výstavbě. [2] 

a)digitální přenosné měřidlo pro měření změn náklonu stavebních konstrukcí 

b) měřický bod na kotvě zajišťující stabilitu stavební jámy hloubeného tunelu 

 

Při posuzování vlivu výstavby podzemního díla na objekty v nadloží jsou používány metody 

pro sledování deformace povrchu, měří se také seizmické účinky a posuzuje se jejich vliv na 

zástavbu. Dále se sledují změny napjatosti v konstrukcích objektů, vývoj stávajících trhlin 

v konstrukcích a zdivu apod. Vlastní ražbu tunelu předbíhá šíření deformační kotliny 

v závislosti na výšce nadloží a geotechnických podmínkách minimálně o dva průměry tunelu. 

Při návrhu opatření je tedy rozhodující rychlost vyhodnocení výsledků měření a případné 

nasazení opatření snižujících účinky ražby již v počáteční fázi deformace. 
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Objekty v nadloží jsou sledovány prakticky kontinuálně, na rozdíl od měření deformací 

ostění, které se provádějí v cyklech. Ke sledování lze v jednodušších případech použít sádrové 

pásky, které jsou aplikovány přímo na fasádu nebo příložné hrotové deformetry. Modernější 

přístroje jsou automatické deformetry, které sbírají data z jednotlivých snímačů, kdy 

vyhodnocení probíhá hned po přenesení do centrálního počítače. 

Při zaměřování tvaru a rozsahu poklesové kotliny nehraje roli pouze vertikální složka 

deformace. Z hlediska zástavby mnohdy rozhoduje horizontální složka deformace povrchu, 

která vyvolává v budovách tahové namáhání. Toto namáhání objekty jen obtížně přenášejí a 

dochází k jejich poškození. Horizontální složka vektoru deformace dosahuje maxima v oblasti 

inflexního bodu deformační kotliny. V této oblasti lze na objektech očekávat vznik trhlin, 

které je nutno následně monitorovat. Napjatost ve stěnách či trubních vedení lze sledovat 

tenzometry. 

Jak již bylo řečeno, při stavbě tunelu vzniká zóna přímého ovlivnění (deformační kotlina), ve 

které dochází k poklesům stávajícího terénu (obr. 40). Dále vzniká zóna ovlivněná vlivem 

vibrací od použité mechanizace, nebo seizmickými účinky při použití trhacích prací. Také 

musíme rozlišit negativní účinky tunelování na budovy a negativní účinky na obyvatelstvo. 

[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40: Schéma poklesové kotliny. [18] 
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Body osazované na objekty slouží po vyhodnocení posunů ke stanovení poklesové kotliny. 

Tyto hodnoty vstupují do výpočtů vektorů posunutí a hodnot naklonění objektů. V místech, 

kde není v nadloží tunelu zástavba, se body usazují na betonové bloky zapuštěné do 

nezámrzné hloubky. Poloha měřických bodů na povrchu a v podzemí musí vzájemně 

korespondovat, aby bylo možné stanovit vztahy mezi deformacemi výrubu a následnými 

projevy této deformace na povrchu. 

Kromě náročných matematických modelů, které nelze plošně použít v celém rozsahu 

zájmového území, lze využít i jiných jednodušších metod. 

Přestože je u metody EPB použito aktivní podpory, změny v primární napjatosti mohou vést 

ke změně konsolidace a pórových tlaků, což se projeví na sedání povrchu. Rozsah pohybů 

zeminy na povrchu může být limitováno výběrem vhodné technologie a pečlivou konstrukcí 

celého díla. 

Faktory, které mají vliv na sedání povrchu s postupem ražby tunelu pomocí štítu (obr. 41): 

 Snižování HPV v zeminách, které mění svůj objem s obsahem vody. 

 Vývoj napětí před štítem vzhledem k efektu zaklínění. 

 Změny podmínek pórového tlaku vody. 

 Tvorba nadvýlomů neúmyslnými pohyby zemin. 

 Nedostatečná podpora čelby. 

 Změna zrnitosti vznikající drcením při zatáčení stroje a vibracemi štítu, které vedou k 

hutnění zeminy okolo štítu, nedostatečná podpora boků výrubu okolo pláště štítu. 

 Zasypávání mezery mezi výrubem a ostěním, nedostatečná injektáž, nebo kompenzace 

v podobě, vytvoření hodnoty zvýšeného tlaku výplňové malty.  

 Deflace stlačeného vzduchu do prostoru tunelu, čímž dochází k snižování průměru a 

vzrůstu osových sil v podpěrách. 

Limity sedání mohou být nastaveny přibližně pomocí gradientu poklesové kotliny, tj. rozdíl 

sedání 1:500 pro struktury, které se mohou deformovat a 1:1000 pro tuhé struktury, např. 

budovy náchylné k poškození. 

Typ založení, dimenzování, míra deformace a mnoho dalších faktorů by mělo být vzato 

v úvahu při výpočtu očekávaného sedání povrchu. [14] 
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Obr. 41: Schematické křivky sedání povrchu pro štít se stlačeným vzduchem se snižováním 

HPV a pro slurry štít. [14] 

 

4.2 Měření sedání povrchu 

Měření sedání povrchu nad podzemním dílem se měří přesnou nivelací pomocí měřících bodů 

v průřezech, které jsou vytyčené kolmo k ose raženého díla podél jeho trasy. Body musí být 

stabilizovány v nezámrzné hloubce. 

Velikost sedání se měří jako relativní posun proti vztažným bodům, které jsou stabilizovány 

mimo oblast dané poklesové kotliny. Velikost poklesové kotliny závisí na výšce nadloží, 

průměru díla, geologických a hydrogeologických podmínkách a na technologii výstavby. 

Z důvodů deformací horninového prostředí v předstihu čelby je nezbytně nutné stabilizovat 

měřické průřezy a provést nulová měření již ve vzdálenosti několika desítek metrů před 

čelbou. 

Stanovení šířky poklesové kotliny, maximální hodnoty sednutí a polohu inflexních bodů je 

důležité určit u tunelů s nízkým nadložím se zástavbou na povrchu, nebo v případě, kdy trasa 

tunelu křižuje jiná díla. Nejčastěji se měří svislé deformace, v potřebných případech jsou 

měřeny i horizontální složky přetvoření, nebo se vypočítají za předpokladu, že výsledná 

deformace je radiální k líci výrubu. [2] 
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Monitoring můžeme rozdělit na: 

 Krátkodobý: probíhá v oblasti čelby tunelu, jde o bezpečnostní měření, které má za 

úkol signalizovat případné nebezpečí prolomení nadloží. 

 Dlouhodobý: měření probíhá v zóně ohrožených objektů v dlouhých intervalech 

v souladu s projektem monitoringu. 

   Empirické metody 

Empirické postupy pro odhad sedání spojeným s tunelováním jsou založeny na zkušenostech  

a vyhodnocení naměřených dat z dokončených projektů tunelů. Kromě hloubky tunelu a typu 

půdy je rozhodujícím faktorem pro výpočet sedání ztráta objemu. Typické empirické hodnoty 

pro ztrátu objemu se pohybují mezi 0,5 – 1,5 %. Tyto hodnoty ale silně závisí na typu a 

kvalitě technologie tunelování. [14] 

 Objemová ztráta horniny – Loss of Ground (R. B. Peck, 1969) 

Peck v roce 1969 posoudil statistiky z mnoha tunelů vyražených pomocí různých technologií 

a vytvořil graf směrných hodnot dle typů půdy pro různé šířky poklesové kotliny (obr. 42). 

Obr. 42:Schéma pro výpočet objemové ztráty horniny 

a graf pro předpověď šířky poklesové kotliny. [14] 
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Empiricky stanovené křivky jsou založeny na poměru přitížení c na průměru díla d, v 

závislosti na zemině, ve které razíme, na rozměrech i, při čemž inflexní bod je W. P leží na 

křivce reprezentující poklesovou kotlinu v pravém úhlu k ose tunelu. S tímto rozměrem i a 

rovnicí 1 může být sedání určeno v každém bodě x v pravém úhlu k ose tunelu. Oblast ∆F 

ohraničená povrchem a křivkou sedání může být stanovena podle rovnice 4. Kombinací 

s rovnicí 2 získáme maximální hodnotu sedání smax. 

Variační rozsah v poměru oblasti poklesové kotliny ∆F do průřezové oblasti dutiny FA je 1–

3% (viz. obr. 42) pro hodnocení projektů tunelů. Odráží práci na tunelu s převážně ruční 

ražbou, nebo jako částečně pobíranou čelbou. Plně mechanizované tunelování omezuje rozsah 

kolísání tohoto poměru. Použitím slurry štítů či EPB lze snížit poměr ploch na značně menší 

hodnoty. 

Rovnice 3 nám pak dá oblast ovlivněnou sedáním v pravém úhlu k ose tunelu. Graf na levé 

straně ukazuje vztahy mezi c/d k i/d. Je tedy zřejmé, že vliv sedání je třeba vzít v úvahu 

hlavně při zasahování do zemin, které jsou měkké a plastické, ale také v nesoudržných 

zeminách pod hladinou podzemní vody. [14] 

Poklesová kotlina vzniklá v důsledku ztráty objemu horniny v okolí výrubu extruzí a 

konvergencí. Je aproximována Gaussovou křivkou a plochu poklesové kotliny, což odvodil 

M. L. Myrianthis a později doplnil J. Mencl: [18] 

 V tuhých jílech ø 2,5 % plochy výrubu (max. 6,2 %, min. 1,4 %); 

 londýnské jíly (metro) 1 - 4%; 

 frankfurtské jíly 1,2% (štít), 5 - 7% (NATM); 

 jíly budapešťské (metro) 3 - 4%, pod Dunajem 7 - 13%; 

 jíly brněnské (kolektory) až přes 10%. 

O´Reilly a New (1982) dále rozvinuli práci Pecka do rozšířené empirické metody 

předpovídání sedání, která kromě ztráty objemu bere v úvahu také redistribuci napětí 

v zemině. Ztráta objemu zahrnuje komponenty jako podpora čelby, průchod tunelovacího 

stroje a injektáž mezery mezi prstencem ostění a výrubem. [14] 
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    Analytické metody 

 Analytické stanovení poklesů (Limanov–Fazekas) 

Parametry sedání jsou odvozeny z deformací obrysu tunelu pro dvouvrstvé nadloží 

(pružný, homogenní a izotropní poloprostor) [18]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43:Schéma pro výpočet metody dle Limanova – Fazekase. [18] 

 

Maximální pokles v ose:  

 

   Fyzikální modelování 

Fyzikální modelování spočívá ve vytvoření modelu (obr. 44) z materiálu, které má podobné 

vlastnosti jako reálné horninové prostředí, ve kterém probíhá ražba podzemního díla. Při 

zásahu do tohoto modelu simulujeme skutečný postup ražby a sledujeme změny, které se na 

modelu projeví. 
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 Obr. 44: Model z ekvivalentních materiálů tunel Březno (jíly), (F. Nazari,1997). [18] 

   Matematické modelování 

Vyšetřováním pomocí metody konečných prvků (MKP) byly empirické metody z velké části 

nahrazeny. Použitím numerického modelu můžeme, na rozdíl od empirických metod, 

simulovat podrobně průběh stavby, a také brát v úvahu chování půdy prostřednictvím 

příslušných konstitutivních zákonů. Obvykle se užívá lineárně-elastických či ideálně 

plastických konstitutivních zákonů dle Mohr–Coulomba. Je-li to možné a další komplexní 

mechanické parametry zeminy jsou k dispozici, pak popis chování zeminy může být vylepšen 

použitím lepších konstitutivních zákonů kvality, jako je například tzv. hardening soil model. 

Na rozdíl od empirických metod je možné zahrnout do modelu i metody úpravy zemin, jako 

je například injektáž nebo trysková injektáž. 

V současné době, se většinou používají 2D MKP modely, ale použití trojrozměrných modelů 

je na vzestupu. Ve 2D modelech jsou většinou použity dva různé postupy. V prvním případě 

je tunelu udělena vzhledem k očekávané ztrátě objemu při průchodu štítu určitá kontrakce a 

pak je instalováno ostění tunelu. Ve druhém procesu je ostění nainstalováno až po relaxaci 

zeminy o daný koeficient (β metoda). Výhodou 2D výpočtu je, že vyžadují minimální dobu 

výpočtu v porovnáním s 3D výpočty. Na druhé straně je prostorový efekt klenby (nosný 

systém) zanedbán a stavební proces je tak značně zjednodušen. 
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3D výpočty nabízejí značné výhody ve srovnání s 2D výpočty. Napjatost v masivu je 

uvažována ve třech rozměrech a postup vedení tunelu může být také řešen detailněji. 

Geometrické rozměry TBM, podpůrný tlak na čelbě, injektážní tlak a vliv injektáže mezery 

mezi horninou a prstenci segmentového ostění jsou součástí výpočtového modelu. Zkosení 

pláště štítu je většinou simulováno pomocí kontrakce. Kasper a Meschke předvádí velice 

detailní model štítu, ve kterém je simulováno tření mezi pláštěm štítu a horninou i jednotlivé 

přítlačné válce (obr. 45).  

 

Obr. 45: Zastoupení přítlačných válců v MKP. [14] 

a) Konec předchozí zabírky, b) Posun do další zabírky, c) Odtěžení zeminy a aktivace ostění 

spolu s injektáží výplňovou maltou. 

Moderní výrobní technologie umožňuje aktivní ovládání podpůrného tlaku na čelbu a boky 

výrubu. V tlakovém modelu, se k analýze deformace nevyužívá kontrakce (ztráta objemu), ale 

aplikuje se přímo podpůrný tlak podél čelby a stěn výrubu. Možností měření distribuce tlaku 

skrz celou oblast štítu byl vyvinut nový kalkulační koncept (Maidl/Ruse) pro trojrozměrnou 

simulaci postupu tunelu. Deformace a konvergence při průjezdu štítu jsou uvedeny v tomto 

modelu nezávisle podle skutečného rozložení tlaků. 
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Podle tohoto můžeme soudit, že pokud jsou tlaky nízké, pak dochází k velkým deformacím. 

Ty vedou k následnému sedání, nebo zvedání povrchu. Použití MKP ve výpočetních 

modelech umožňuje důkladnou analýzu chování systému a interakce mezi horninovým 

prostředím a tunelovacím strojem. 

 Pomocí výkonných výpočetních programů můžeme do integrovaného 3D modelu zahrnout 

faktory jako vlastnosti zemin či hornin, vlastnosti tunelovacího stroje, geologický profilu 

terénu, geometrii, budovy na povrchu a simulovat samotný postup ražby pomocí zvoleného 

tunelovacího stroje. Jako konečný výsledek MKP metody poskytují ucelený obraz o napjatosti 

a deformacích v oblasti zasažené tunelem. Pomocí numerických metod můžeme navrhovat a 

plánovat kvalitativně i kvantitativně účinnost dodatečných opatření (opěrných zdí, kotvení, 

pilot), nebo opatření týkajících se zlepšování zemin (injektáž, výměna zeminy) k ochraně 

budov. 

Simulace pomocí MKP se provádí v následujících fázích: 

 

1. Geometrie a modelování prostředí související s reálnou diskretizací všech 

mechanických prvků (injektáž koncové části štítu – shield tail, injektáž mezery mezi 

výrubem a segmenty – shield gap grouting, podpora čelby atd.). 

2.  Modelování materiálu s výběrem vhodného konstitutivního zákona (úvaha o chování 

vody v pórech při přetlaku, creepové efekty, nelineární elastické chování atd.). 

3. Krok za krokem posoudit a analyzovat účinky různých fází výstavby na průběh 

napjatosti v horninovém prostředí. 

4. Ověření výsledků a kontrola správnosti. 

 

3D model s EPB štítem v horninovém prostředí přibližuje obr. 46. Můžeme jasně rozeznat 

samotný štít, mezeru pro injektáž a segmentové ostění. Jako součást kalibrace modelu jsou 

předpokládané výsledky srovnávány se skutečnými naměřenými hodnotami (například sedání 

povrchu, měření zeminových tlaků, inklinometrická a extenzometrická měření). 

Předpokládané chování by mělo být kontrolováno srovnávacími výpočty ve fázi výstavby v 

souladu s metodou pozorování. [14] 
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Obr. 46: Znázornění tunelu v matematickém modelování.  

Jak již bylo řečeno, při ražení podzemního díla pomocí štítů vstupují do hry určující faktory, 

které mají vliv na velikost sedání povrchu. Při realizaci projektu Metro V. A. v Praze byly 

použity dva EPB zeminové štíty a jako hlavní určující faktory byly určeny: 

 Mód ražby, resp. velikost přetlaku v odtěžovací komoře 

Módy ražby, ve kterých je schopen EPB štít pracovat, byly již popsány v druhé kapitole. Při 

realizaci projektu Metra V. A. bylo 3,2 km trasy vyraženo v otevřeném režimu (open mode), 

tedy v režimu bez aktivního opěrného tlaku na čelbě. Použití tohoto režimu bylo možné 

z důvodu ražení v břidlicích se stabilní čelbou a s 20–30 m skalního nadloží. V posledním 

úseku trasy o délce 1,8 km, který se nacházel pod Evropskou ulicí, měly tunely pouze nadloží 

12–16 m. Dalším nepříznivým vlivem byla podzemní voda v úrovni 6 m nad kalotou a ražba 

probíhající ve zvětralých břidlicích, které se střídaly a deluviálními a aluviálními sedimenty. 

Bylo tedy nutné ražbu tohoto úseku provést v uzavřeném režimu (close mode), aby byla 

zajištěna stabilita čelby a minimalizovala se deformace horniny.  
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Pro uzavřený režim ražby měl opěrný tlak na čelbě hodnotu 2–2,4 bar a tlak výplňové 

injektáže pak 2,5–3 bar. Doporučený opěrný tlak na čelbě byl určen z interpolace mezi 

aktivním klidovým horninovým tlakem a se započtenými součiniteli bezpečnosti. Výsledné 

tlaky byly vyšší, než určily stabilitní výpočty a převyšovaly hodnoty opěrného tlaku určeného 

v GCC. Pomocí konvergenčních křivek GCC (Ground Convergence Curve) byly zkoumány 

také zdroje sedání (obr. 47). [19] 

Obr. 47: GCC koncept identifikoval deformace výrubu a odpovídající opěrné tlaky. [19] 

Díky proměnné geologii pod Evropskou ulicí, kde přechod z deluviánlích sedimentů do 

břidlic představoval 30 % nárůst hmotnosti rubaniny, nemohly být efektivně využity dvě 

váhy, které zaznamenávaly hmotnost rubaniny pro kontrolu nadvýrubu způsobeného 

deformací horniny před čelbou. Kontrola deformace čelby se tedy prováděla pomocí kontroly 

opěrného tlaku na čelbě[19]. Jak již bylo řečeno, opěrné tlaky na čelbě lze získat pomocí 

různých metod, kromě již jmenovaných např. existuje metoda dle DIN 4085 a metoda 

Janczecs–Anagnostou. Tyto metody byly využity při výpočtu opěrných tlaků na čelbu (obr. 

48). Mezi další metody patří např. Lecca; Dormieux, Kovári, Steiner atd. 
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Obr. 48: Opěrné tlaky vypočtené pro zajištění stability čelby. [19] 

 Množství aplikované výplňové malty 

Výplňová malta je pod tlakem injektována do mezery mezi výrubem a segmentovým ostěním. 

Kontrola injektážního tlaku je tak jedinou kontrolou, kterou v tomto faktoru máme, jelikož 

prostor za segmenty nelze vizuálně kontrolovat. V místech silných přítoků podzemní vody 

může tedy docházet k vyplavování malty, která má sice schopnost gelovatět, což ovšem při 

silnějších přítocích vody nedostačuje. Existuje zde také riziko skrytých dutin a diskontinuit, 

kam může malta unikat. Mezera nemusí vždy zůstat stabilní a dochází k rozvolňování 

horniny, což může mít také nepříznivý vliv na dostatečné vyplnění mezery.  

Pro splnění přísných kritérií sedání bylo požadováno po výrobci štítů firmě Herrenknecht AG 

opatření pro minimalizaci deformací stěn výrubu, které byly nezajištěny díky 

technologickému nadvýrubu podél štítu. Byl doporučen bentonitový systém, který pod tlakem 

injektoval bentonit do prostoru nadvýrubu po obvodu štítu a na čelbu. Tento systém byl 

úspěšně použit při plánovaných dlouhodobých odstávkách pro konzervaci štítu a pro omezení 

horninového zatížení. Systém nebyl použit během ražeb, protože kapacita systému 

neumožňovala vyrobit dostatečný objem aktivovaného bentotnitu. [19] Všechny tyto zmíněné 

skutečnosti mají nepříznivý vliv na sedání povrchu a je třeba je zohlednit ve výpočtech i při 

realizaci. 
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 Geologické podmínky 

Větší část trasy tunelů byla ražena ve skalním prostředí břidlic se skalním nadložím  20–30 m. 

U startovní šachty zhruba 500 m trasy štít procházel vodonosným pískovcem a jílovcem. 

V poslední části trasy štít procházel deluviálními a aluviálními sedimenty a zvětralými 

břidlicemi, které byly klasifikovány jako písčitý jíl a jílovitý písek nebo štěrk s nadložím 12–

16 m. Jednoosá pevnost v tlaku dosahovala u skalních hornin rozmezí 0,5–1,5 MPa, 

maximálně do 5 MPa. Deformační modul skalního masivu, který obsahoval tři systémy 

puklin, byl odhadnut hodnotou mezi 45–300 GPa. 

Hladina podzemní vody nad tunely měla maximální úroveň 28 m nad tunely. Břidlice a 

jílovce byly nepropustné, avšak v zónách zvětrání a poruch přítoky dosahovaly 1–5 l·s-1, 

rovněž byly zaznamenány lokální vysoké přítoky 5–10 l·s-1 ve vodonosných pískovcích.  

Technické parametry štítů respektovaly tyto geologické podmínky, například řezná hlava 

šnekového dopravníku byla plátována tvrdokovem proti opotřebení v abrazivním prostředí a 

otvory v řezné hlavě byly zvětšeny z 23 % na 30 % s cílem minimalizace ucpávání řezné 

hlavy jílovitou rubaninou. [19] 

 

 Rychlost ražby a velikost přítlačných sil pístů 

Rychlost ražby se odvíjí od použitého režimu ražby, maximální rychlost pístů dosahuje 

hodnoty 80 mm·s-1. Písty (obr. 50) jsou uspořádány do pěti skupin A–E, které se opírají o již 

hotový prstenec segmentového ostění a zajišťují postup štítu vpřed. 
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Obr. 49: Přední část štítu Adéla s přítlačnými písty. [20] 
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5 Parametrická studie sedání povrchu v závislosti na 

vybraných určujících faktorech s využitím odpovídajících 

matematických modelů 

5.1 Lokalizace a rozsah modelu 

Parametrická studie a matematické modely vycházely z projektu Metro V. A. Celkový 

prodlužovaný úsek metra bude měřit 6134 metrů a bude mít čtyři stanice. Všechny podzemní 

stanice a traťové tunely Z Vypichu do stanice Motol budou raženy metodou NRTM. Výjimku 

představuje samotná stanice Motol, která bude hloubená. Ostatní traťové tunely o délce 

zhruba 5 kilometrů budou jednokolejné a ražba bude probíhat dvěma plnoprofilovými 

razicími EPB štíty. [16]  

Pro účely modelování byla vybrána lokalita vzdálená přibližně 450 metrů od demontážní 

šachty (obr. 50), tedy pod ulicí Evropská, kde docházelo k největším naměřeným poklesům 

povrchu. Rozsah modelu je dán staničením 15,687–15, 747. 

 

Obr. 50: Lokalizace modelu v situaci. [16] 
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Rozměry modelu byly zvoleny podle zásad matematického modelování, tedy aby od okrajů 

tunelů byla vzdálenost minimálně 6R (obr. 51). Třetí rozměr modelu má hodnotu 60 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51: Schéma rozměrů modelu.  

5.2 Volba softwaru 

První pokusy o vytvoření matematického modelu byly realizovány v programu PLAXIS 3D 

Tunnel. Byla úspěšně zadána geometrie, pomocí parametrů vytvořena síť i 3D model (obr 

52). Problémy nastaly v okamžiku zadávání přítlačných sil lisů a opěrných tlaků na čelbu. 

Program nebyl schopen tlaky rozkreslit do plochy ani na samotné segmentové ostění. Tento 

problém byl řešen pomocí vytvoření mnohoúhelníku, který byl umístěn okolo segmentového 

ostění, aby co nejpřesněji kopíroval tvar výrubu. Pro zadání opěrného tlaku na čelbu byl 

prostor čelby rozdělen sítí na úseky, na které byl celkový tlak přepočítán a zadán (obr. 53). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 52: 3D model, výstup z programu PLAXIS 3D Tunnel.  
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Obr. 53: Detail řešení zadávání tlaků a přítlaků v programu PLAXIS 3D Tunnel.  

Po zadání příslušných přítlaků a opěrných tlaků proběhlo několik zkušebních výpočtů první 

části ražby, výpočty ovšem z dosud nezjištěných příčin nikdy nedoběhly do konce.  

Z tohoto důvodu byl zvolen jiný software pro matematické modelování,  a to program 

MIDAS GTS2013. Všechny následující grafické výstupy jsou výsledky práce v tomto 

programu. 

5.3 Geologické podmínky 

Geologie a geologické parametry použité v modelu vycházejí z aktualizovaného podélného 

geologického profilu, který obsahuje informace z průběhu ražby a pro zpřesnění data z vrtu 

DEJ 16, který se nachází na staničení 15,722 (Příloha č. 1). Uspořádání geologických vrstev 

(obr. 54) a jejich parametry jsou uvedeny v tabulce č. 1 (Příloha č. 2).  
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Obr. 54: Uspořádání geologických vrstev v modelu.  

Ačkoliv se v podélném řezu vyskytovala poruchová pásma, v modelu je neuvažujeme, 

protože mají podobné mechanické vlastnosti jako zvětralé a rozložené břidlice. Dalším 

důvodem je to, že hlavní pásma porušení se nacházejí až v koncových částech profilu, takže je 

uvažovanou ražbou v modelu nezasáhneme.  

V modelu také neuvažujeme hladinu podzemní vody, a to hlavně z důvodu časové náročnosti 

výpočtů jednotlivých modelů, a také vysokých nároků na výpočetní techniku. 

5.4 Velikost přetlaku v odtěžovací komoře a velikost přítlačných sil 

Jak již bylo řečeno, v programu PLAXIS 3D Tunnel představovaly faktory velikost přetlaku 

v odtěžovací komoře a velikost přítlačných sil hlavní problém, protože rozdělování profilu pro 

rovnoměrnou distribuci tlaků a následné zadávání tlakových veličin bylo časově náročné a 

vedlo k nepřesným výsledkům. Proto jsme zvolili program MIDAS GTS2013, který nám 

umožňuje tlaky rozdělit rovnoměrně jak na ostění, tak na čelbu (obr. 55). Pro potřeby 

modelového ražení byla vytvořena skořepina, která představuje samotný EPB štít. Po zadání 

všech parametrů byly vytvořeny jednotlivé fáze ražení, kde byly vybrány aktivní a neaktivní 

prvky, vždy podle fáze ražby.  
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Na modelu bylo vyraženo nejdříve 20 m definitivního tunelu a poté byl na deseti záběrech o 

délce 15 m simulován postup ražby, nejdříve levý tunel S609 a pak pravý tunel S610. Tento 

úsek byl následně použit pro sledování poklesů povrchu. Zbytek trasy tunelů zůstal 

nevyražen. 

 

 

 

Obr. 55: Zadávání tlaků na modelu v programu MIDAS GTS2013.  

Hodnoty přítlaků pístů a opěrných tlaků na čelbu jsou uvedeny v tabulce 1. Hodnoty byly 

převzaty ze záběrových listů firmy Metrostav. 

S609 č.zabírky Poloha Tlak na čelbu (kPa) Přítlak pístů (kN) 

 
1. 20 - 21,5 167 8600 

 
2. 21,5 - 23 167 9160 

 
3. 23 - 24,5 173 10500 

 
4. 24,5 - 26 173 9620 

 
5. 26 - 27,5 171 8000 

 
6. 27,5 - 29 140 7650 

 
7. 29 -30,5 139 10320 

 
8. 30,5 - 32 133 9590 

 
9. 32 - 33,5 160 9150 

 
10. 33,5 - 35 167 8330 
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S610 č.zabírky Poloha Tlak na čelbu (kPa) Přítlak pístů (kN) 

 
1. 20 - 21,5 201 9700 

 
2. 21,5 - 23 204 10000 

 
3. 23 - 24,5 213 8700 

 
4. 24,5 - 26 197 10740 

 
5. 26 - 27,5 192 10000 

 
6. 27,5 - 29 202 10610 

 
7. 29 -30,5 200 10830 

 
8. 30,5 - 32 190 9600 

 
9. 32 - 33,5 197 11400 

 
10. 33,5 - 35 203 9900 

                                   

Tab. č. 1: Hodnoty opěrných tlaků a přítlaků 

5.5 Množství aplikované výplňové malty 

Výplňová malta je injektována pod tlakem do mezery mezi prefabrikovanými 

železobetonovými segmenty (obr. 56) a výrubem. Segmenty mají následující vlastnosti: 

 Beton C50/60, posléze změněn na C45/55, 

 XF2 uhličitanová koroze (bez síranů), 

 vyztužení R 10 505  cca 105 kg/m3, krytí 5 cm, 

 tloušťka 25 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obr. 56: Jasně viditelné vrstvy horniny, výplňové malty a segmentů [16] 
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Malta byla volena jako dvoukomponentní, kdy po smíchání složky A a složky B vznikne 

finální výplňová malta o následujících vlastnostech: 

 Deformační modul E = 100–700 MPa, 

 Poissonovo číslo ν = 0,25, 

 objemová hmotnost γ = 1250 kg/m3,  

 součinitel bočního tlaku K0 = 0,33. 

Deformační modul E se lišil podle různých zdrojů od 100 MPa až po hodnotu 700 MPa. Na 

maltě byly prováděny četné laboratorní zkoušky např. pevnost injektážní malty v tlaku, 

zkouška čerstvé injektážní směsi, Marshovy zkoušky viskozity atd. 

Vliv malty v modelu uvažujeme tak, že bereme v potaz celou mezeru a případné jevy, které 

v ní mohou nastat. Bylo vytvořeno a spočítáno 5 finálních modelů, kde uvažujeme deformační 

modul E v oblasti mezery 1–100 MPa. Zohledňujeme tak vlivy jako jsou nevyplnění mezery, 

zasypání mezery, vliv podzemní vody, vliv puklin či jiných dutin, kam mohlo injektážní 

médium vnikat. Hodnotou 1 MPa tedy simulujeme hraniční situaci, kdy nebyla mezera 

vyplněna vůbec, naopak hodnotou 100 MPa simulujeme ideální situaci zainjektování, kdy 

dochází k minimálním poklesům na povrchu. 
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6 Analýza získaných výsledků 

6.1 Způsob vyhodnocení: 

Na každém modelu jsme provedli 6 řezů pro diagramy (obr. 57, 58), které nám zobrazují 

hodnoty sedání nad jednotlivými tunely, ve středu mezi tunely, deformace horniny ve 

stropech tunelů a příčný řez v polovině ražených záběrů, který zobrazuje tvar poklesové 

kotliny. 

 

Obr. 57: Umístění řezů, výstup z programu MIDAS GTS2013.  
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Obr. 58: Umístění řezů, výstup z programu MIDAS GTS2013.  

Pro lepší představu vývoje poklesové kotliny byl vytvořen jeden příklad (obr. 59) s třemi 

příčnými řezy, a to na začátku, středu a konci úseku, kde probíhala simulace ražeb po 

jednotlivých záběrech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59: Zobrazení vývoje poklesové kotliny, výstup z programu MIDAS GTS2013.  
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Pomocí matematického modelování jsme nasimulovali 6 různých situací dle parametrů 

uvedených v předchozí kapitole. Vzhledem k množství grafických výstupů je v příloze 

uveden jeden příklad vyhodnocení., Jedná se o model, ve kterém byla uvažována krajní 

situace za ostěním, tedy ta, kdy mezera mezi ostěním a horninou nebyla vyplněna. Uvažovaná 

hodnota deformačního modulu je v tomto případě 1 MPa (Příloha č. 3). 

Pro vyhodnocení byla data z jednotlivých modelů převedena do programu Excel, kde bylo za 

účelem vyhodnocení vytvořeno celkem šest grafů. Samotná simulovaná ražba po záběrech 

probíhá od 20 do 35 metrů, tedy 15 metrový úsek po deseti záběrech o mocnosti 1,5 m. 

Na grafu č. 1 a 2 můžeme vidět průběh sedání povrchu nad příslušnými tunely pro varianty 

deformačního modulu injektovaného prostředí mezi segmenty a horninou E od 1 až do 

80 MPa. 
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Graf č.1: Hodnoty sedání povrchu nad tunelem S609
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Graf č.2: Hodnoty sedání povrchu nad tunelem S610
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Graf č. 3.1: Hodnoty sedání povrchu ve středu pilíře mezi 
tunely - 1 MPa

Vyražen S609

Vyražen S610

 

Grafy č. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 nám zobrazují průběhy sedání povrchu ve středu pilíře mezi tunely. 

Každá varianta byla rozčleněna samostatně pro lepší představu o nárůstu sedání po vyražení 

jednotlivých tunelů. Můžeme vidět, že po vyražení všech namodelovaných záběrů narůstá 

hodnota sedání, což koresponduje s reálnými měřeními na projektu Metro V. A. 
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Graf č. 3.2: Hodnoty sedání povrchu ve středu pilíře mezi 
tunely - 5 MPa
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Graf č. 3.3: Hodnoty sedání povrchu ve středu pilíře mezi 
tunely - 20 MPa
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Graf č.3.4: Hodnoty sedání povrchu ve středu pilíře mezi   
tunely - 50 MPa
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Graf č.4: Poklesová kotlina - střed ražby
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Graf č. 4 zobrazuje rozsah a velikost poklesových kotlin pro různé modelové varianty. Data 

pro tento graf byla získána z příčného řezu, který vedl přibližně v polovině vzdálenosti 

ražených záběrů. 
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Graf č.5: Deformace horniny ve stropu tunelu S609
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Na grafu č. 5 a 6 jsou zobrazeny deformace horniny ve stropech tunelů, které vznikaly na 

jednotlivých ražených úsecích. Zde se nejvíce projevuje vliv přítlaků pístů a opěrných tlaků 

na čelbě. Vliv těchto faktorů je nejvíce zřejmý u tunelu S609 – varianta s deformačním 

modulem E = 20 MPa, kde jde jasně viditelný nárůst a pokles deformace mezi třetím a 

čtvrtým záběrem. Stejnou situaci můžeme pozorovat i v tunelu S610. Pod grafy je zobrazena 

tabulka hodnot tlaků v jednotlivých záběrech pro srovnání s výslednými hodnotami. 
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Graf č.6: Deformace horniny ve stropu tunelu S610
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6.2 Porovnání s projektem 

Pokud provedeme srovnání výsledků, které byly získány při modelování s reálnými 

naměřenými hodnotami, kde bude lokalizována modelovaná oblast (obr. 60), můžeme říci, že 

přibližně podobné hodnoty byly získány pouze u varianty, kde byl uvažován deformační 

modul injektovaného prostředí mezi horninou a segmenty 1 MPa. Tedy mezní variantu, kdy je 

mezera nedostatečně vyplněna injektáží, nebo chybí injektáž úplně, popřípadě uvažujeme jiný 

možný faktor, který může za ostěním nastat. 

Obr. 60: Naměřené hodnoty sedání povrchu na projektu Metro V. A. [19] 

Nicméně jak vidíme z celkové situace sedání, poklesy větší než 20 mm byly naměřeny pouze 

lokálně, což nám dává jasný signál  o tom, že se v dané oblasti nacházely významné zdroje 

sedání ať již geologické či jiné povahy. 

Modely vytvořené v programu MIDAS GTS2013 byly vytvořeny pro potřeby diplomové 

práce a jsou značně zjednodušené, nepočítáme s vlivem podzemní vody, neuvažujeme 

poruchová pásma, samotný štít je také namodelován zjednodušeně, ačkoliv všechny tyto 

faktory hrály při realizaci projektu Metro V. A svou roli. I přes tyto skutečnosti jsme získali 

značné množství výsledků a dat a dokázali, že vybrané faktory, které jsme byli schopni 

v modelu zohlednit, mají na chování horninového masivu při ražbě pomocí EPB štítů značný 

vliv. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření parametrické studie s pomocí matematického modelování a 

 přehledové zpracování problematiky ražení pomocí EPB zeminového štítu. I když se jedná 

v naší republice o poměrně novou metodu, můžeme konstatovat, že se v praxi osvědčila a 

splnila dané předpoklady na sedání povrchu i ve složité pražské geologii. Kritérium 

maximálního sedání 10 mm nebylo sice po celou dobu trasy dodrženo a docházelo k lokálním 

zvýšením deformací povrchu, zásadní vliv na zástavbu, která se nacházela na povrchu, však 

nebyl ve svém důsledku pozorován.  

Poznatky z realizovaného projektu Metra V. A. a modelování pomocí 3D softwaru MIDAS 

GTS2013 jasně ukazují vliv a důležitost jednotlivých faktorů pro úspěšnou ražbu daného díla. 

Jako velmi důležitý se ukázal faktor výplňové injektáže, jelikož v masivu může docházet 

k nezanedbatelným deformacím ještě před zainjektováním maltou. Tento faktor jsme schopni 

v našem modelu zohlednit snížením tuhosti malty. Deformační modul E v takovém případě 

neodpovídá přímo modulu malty, ale simulujeme jím situaci za ostěním, kde může dojít k 

různým situacím, které ovlivňují sedání povrchu. Vliv dalších faktorů, kterými jsou přítlaky 

pístů a opěrné tlaky na čelbu, se ve výsledcích modelování také projevily a mají vliv na 

celkové sedání povrchu.  

Vytvořený matematický model byl zjednodušen pro potřeby diplomové práce a nezahrnuje 

všechny faktory, které vstupovaly do výsledné velikosti sedání povrchu při realizaci projektu 

Metro V. A. V budoucnu je možné stávající model doplnit o další faktory, jako např. vliv 

podzemní vody, poruchová pásma, výskyt kaveren v horninovém masivu, které u reálné 

stavby ovlivňují hodnoty výsledného sedání. Touto úpravou bychom pravděpodobně dosáhli 

přiblížení naměřených hodnot sedání povrchu a hodnot, které jsme získali jako výsledek 

modelování. 
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